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Oțelăriilor-mai mult 
fier vechi!

„Fierul vechi este pîinea cuptoare
lor noastre“ — așa obișnuiesc să 
spună oțelarii. Și pe drept cuvînt ! 
Cu cît au la îndemînă mai mult 
fier vechi, cu atît ei pot folosi mai 
bine capacitatea de producție a 
agregatelor și, pe această bază, să 
elaboreze mai mult metal, atît de 
necesar dezvoltării economiei na
ționale.

Siderurgiștii depun în aceste zile eforturi susținute 
în întrecerea socialistă pentru a produce cantități 
sporite de metal. Realizarea producției de oțel în 
proporțiile prevăzute de planul de stat pe acest an 
necțesită în continuare buna aprovizionare cu fier 
vechi a centrelor siderurgice din țară. în acest scop 
se cere intensificată acțiunea de colectare a meta
lelor vechi — în întreprinderi, pe șantierele de con
strucții, în unitățile C.F.R., în unitățile agricole so
cialiste și din gospodăriile cetățenilor de la orașe și 
sate.

în primele trei trimestre ale anului s-au expediat 
spre oțelării'mari cantități de fier vechi. Multe co
lective de întreprinderi, printre care cele de la uzi
nele „Republica“ București, Fabrica de țevi din Ro
man, întreprinderea „Rulmentul” din Bîrlad și altele 
nu numai că și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau 
în privința strîngerii fierului vechi, dar au predat 
întreprinderii de colectare a metalelor însemnate 
cantități în plus.

Depozitele de fier vechi de la oțelării puteau fi as
tăzi și mai „bogate", iar topitorii n-ar fi resimțit lipsa 
lui în unele perioade, dacă toate întreprinderile și-ar 
fi pus mai mult la inimă această importantă proble
mă, dacă și-ar fi realizat în întregime și la terme
nele stabilite sarcinile privind strîngerea și predarea 
fierului, vechi. Uzinele „Progresul"-Brăila, „23 August”- 
București, Uzinele Vlăhița, Direcția Regională C.F.R. 
București, direcțiile regionale ale navigației civile 
Galați și Constanța și altele au rămas în urmă cu 
predarea unor cantități însemnate de fier vechi. Au 
restanțe și o serie de întreprinderi din industria pe
trolului și chimiei, din industria ușoară și sectorul 
economiei forestiere.

Rezultatele ar fi fost mult mai bune, dacă în această 
perioadă s-ar fi valorificat și alte „izvoare" de fier 
vechi. în unele unități ale Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor se găsesc utilaje și instalații 
scoase din uz, dar formalitățile de casare a acestora 
se tărăgănează. La trusturile de foraj Pitești, Rm. 
Vîlcea și Tg. Jiu, deși unele utilaje și instalații sînt 
casate, nici pînă acum nu,, au fost predate la I.C.M.

Există posibilități de a se lichida în scurt timp 
rămînerea în urmă și de a se expedia spre oțelării 
cantități sporite de fier vechi. Este nevoie însă ca 
aceste posibilități să fie valorificate din plin, pentru 
ca oțelarii să-și poată îndeplini în întregime sarcinile 
de pian pe acest an și să dispună, totodată, de stocu
rile necesare de fier vechi pentru a începe în bune 
condiții producția pe anul 1963.

Pentru a intensifica acțiunea de colectare a fierului 
vechi, ministerele și direcțiile generale,' sfaturile 
populare sînt chemate să îndrume și să vegheze ca 
toate întreprinderile pe care le tutelează să-și înde
plinească întocmai sarcinile contractuale față de 
I.C.M. Totodată, procedînd cu discernămînt și simț 
de răspundere, ele trebuie să urgenteze formalitățile 
de casare a unor mașini și utilaje scoase din uz.

Organizațiile de partid și organele sindicale din în
treprinderi au datoria să desfășoare o susținută 
muncă politică în vederea lărgirii acțiunii de strîn- 
gere a fierului vechi, să vegheze ca în lunile care au 
mai rămas pînă la sfîrșitul anului fiecare întreprin
dere să-și îndeplinească în întregime sarcinile ce îi 
revin în acest domeniu. Trebuie combătută tendința 
care se mai manifestă pe alocuri de a se crea „re
zerve” de fier vechi, ce urmează a fi livrate abia în 
anul viitor. Toate. cantitățile de fier vechi existente 
să fie predate I.C.M.-ului, pentru a lua cît mai repe
de drumul oțelăriilor.

Mai mult metal înseamnă avînt industrial, progres 
tehnic, mașini, mai multe bunuri de larg consum — 
într-un cuvînt, putere economică crescîndă.

Expoziție de grafică contemporană
TG. MUREȘ (coresp. „Scîn

teii“). — La 25 octombrie 
a.c., în- sala Muzeului regio
nal de artă plastică din Tg. 
Mureș s-a deschis expoziția 
de grafică contemporană. Ex
poziția cuprinde 98 de Iu-

De curînd s-au terminat lucrările 
de dezvoltare și modernizare a uzi
nei de produse sodice crin Ocna 
Mureș.

în ultimii ani au fost construite 
aici numeroase secții și hale moder
ne, o centrală electrică de termofi- 
care proprie și s-a montat un mare 
număr de instalații și utilaje de 
înaltă productivitate. Noile calcina- 
toare, de pildă, dau o producție zil
nică de sodă calcinată de 4 ori mai 
mare decît cele care existau In tre
cut, iar coloanele de carbonatare și 
precipitare au o producție dublă. 
De la o capacitate maximă de 50 000 
tone de produse sodice pe an, cît 
avea fabrica în trecut, ea a ajuns 
acum la o capacitate de 300 000 tone, 
devenind astfel cea mai mare uni
tate de produse sodice din țară. 
Producția de sodă caustică a crescut 
de 7,2 ori, iar productivitatea mun
cii de 2,3 ori. (Agerpres)

crări de grafică, linogravuri, 
xilogravuri, acuarele, dese- 
ne-tuș, litografii în alb-negru 
și colorate ale artiștilor plas
tici Jules Perahim, Vasile Ka- 
zar, Gy. Szabo Béla etc.

La Craiova și Suceava a început 
construcfia unor noi complexe școlare 
ale industriei chimice.

Complexul de la Craiova cuprinde o 
școală cu 16 săli de clasă, 2 săli de 
desen etc. Aici vor fi pregătiți anual 
1 600 de operatori, mecanici și sondori. 
Se construiesc, de asemenea, o cantină 
și 2 cămine.

Complexul școlar de la Suceava va 
avea 16 săli de clasă, laboratoare, că
min și cantină. Aici se vor pregăti 
muncitori calificați, tehnicieni și maiștri, 
atîf pentru industria chimică, cît și pen
tru industria lemnului.
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eroi erau mulți

Produse

din 
în-

® Gh. Radei : 
Cînd se pierde 
din vedere prețul 
de cost (pag. 2-a).

București“

20 BANI

noi la fabrica

vizitezi 
secția pieptănat, 
laminoare a în
treprinderii „Tex
tila Grivița" din 
Capitală îți 
ge privirea 
demînarea 
priceperea 
care lucrează 
muncitoarea Vic
toria Stan, 
fruntași în 
ducție și 
de lună îți 
pățește sarcinile 
de plan. De la 
începutul aces
tei luni ți pînă 
acum a produs 
în plus peste 
500 kg bandă 
de lînă pieptă
nată. Pentru me
ritele sale în 
producție, ea a 
fost primită în 
rîndurile candi- 
daților de partid.

afra- 
în- 

?■ 
cu

Este 
pro- 

iună 
de-

(Foto :
M. Andreescu)

Sesiune științifică

Program artistic consacrat 
fruntașilor în muncă

Consiliul local al sindicatelor 
Galați a organizat o festivitate 
chinată sărbătoririi a 300 de frun
tași în producție din întreprinderile 
gălățene.

Pentru fruntași, familiile lor și 
ceilalți invitați prezenți în sala 
Teatrului muzical, artiști amatori au 
prezentat un bogat program alcătuit 
din scenete ai căror 
dintre sărbătoriți.

în prezent, la Fabrica 
de mase plastice Bucu
rești se produc peste 800 
de sortimente din diferite 
materiale plastice. De la 
începutul anului și pînă 
acum au intrat în pro
ducție peste 100 de noi 
repere și produse, multe 
dintre ele pentru indus
tria constructoare de ma
șini. Printre noile sorti
mente produse aici se 
numără 7 repere pentru 
uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu” din București, 6

Fiecare tonă de țiței
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

ta rafinăria Ploiești, valoarea pro
duselor petroliere obținute dintr-o 
tonă de țiței supusă prelucrării a 
crescut simțitor în primele 9 luni 
din acest an, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. Pe a- 
ceastă bază s-au obținut peste plan 
beneficii în valoare de 11 441 000 lei.

Aceste succese se datoresc muncii 
însuflețite a rafinorilor și măsurilor, 
luate în fiecare secție pentru per
fecționarea procesului tehnologic,

maî bine valorificată
pentru introducerea metodelor avan
sate de lucru. Numai prin aplicarea 
procedeului de fabricare a uleiurilor 
din păcură'provenită de la distilarea 
țițeiului neutralizat s-au obținut în 
plus mai bine de 13 000 tone de ule
iuri minerale. Au fost aduse îmbu
nătățiri procesului tehnologic la fa
bricarea benzinei cracate brute și a 
benzinei de extracție, la instalația de 
dezasfaltare cu propan și la alte in
stalații.

Cu 8 zile mal devreme
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Co

lectivul fabricii de tricotaje „Mol
dova" din Iași și-a îndeplinit cu 8 
zile înainte de termen și la toți in
dicii planul de producție pe 10 luni.

Bilanțul cu care se prezintă mun-

citorii și tehnicienii acestei fabrici 
este bogat : 66 348 bucăți de trico
taje peste plan, mai mult de 148 000 
lei economii și 156 000 lei beneficii 
suplimentare.

La 26 octombrie au început în 
Capitală lucrările celei de-a 2-a 
sesiuni științifice a Institutului pen
tru controlul de stat al medicamen
tului și cercetări farmaceutice, con
sacrate centenarului apariției pri
mei farmacopee romîne. în cursul 
sesiunii vor fi prezentate numeroase 
comunicări științifice privind valo
rificarea plantelor medicinale din 
flora spontană, ameliorarea specii
lor cultivate, aclimatizarea unor 
plante medicinale străine, metodolo
gia controlului fizico-chimic și bio
logic al medicamentelor, precum și 
procedee și metode noi în tehnica 
farmaceutică. După terminarea lu
crărilor sesiunii va urma discutarea 
pe comisii a 
romîne.

CERC LITERAR
Iubitorii de li

teratură din Ba- 
sarabi, raionul 
Medgidia, au par
ticipat la inau
gurarea cercu
lui literar din 
comuna lor. Cer
cul cuprinde 
muncitori, colec
tiviști și intelec
tuali din Basa- 
rabi, Valea Sea
că și Valul lui 
Traian.

unei noi farmacopee

Premiera 
revistei 

rr Reportaj pe 
gheață”

piese pentru uzinele 
„Steagul Roșu”-Brașov, 
diferite repere și piese 
pentru uzinele „Semănă
toarea”, „Electronica”, și 
altele.

Din diferite materiale 
plastice au fost produse 
noi articole de larg con
sum : 4 modele noi de
tăvi, covoare pentru baie, 
2 modele de planofiere, 
penare școlare, 2 modele 
de tocuri școlare, sandale, 
9 modele noi de jucării 
pneumatice.

Aseară, pe pati
noarul „23 August” 
a avut loc premiera 
spectacolului „Re
portaj pe gheată”, 
prezentat de An
samblul de patinai 
artistic al R.S. Ceho
slovace. Publicul a 
aplaudat măiestria 
patinatorilor ceho
slovaci, în rîndul că
rora se numără ma
eștrii sportului 
nek Dolezal și 
Suhankova,
campioni europeni la 
patinaj artistic. Oas,- 
petii vor prezenta 
spectacole zilnic, de 
la ora 19,30.

Zde- 
Vera 
dubli

LUCRĂRILE AGRICOLE-LA TIMPUL OPTIM!

Gospodăriile 
au terminat

agricole de stat 
semănatul griului

Ritm intens ia executarea 
arăturilor adinei

au 
Ele 
în-

Gospodăriile agricole de stat 
terminat însămrnțarea griului, 
au efectuat această lucrare, pe 
treaga suprafață planificată de pes
te 350 000 de ha în perioada optimă 
și la un nivel agrotehnic superior.

Acest succes se datorește pregăti
rii din vreme a terenurilor și folosi
rii din plin a mijloacelor mecani
zate. O dată cu executarea arături-

lor, pentru însămînțarea griului 
lucrătorii din G.A.S. au încorporat 
în sol peste 800 000 de tone de în
grășăminte organice și o cantitate de 
îngrășăminte chimice cu 20 la sută 
mai mare de.cît anul trecut,

Acum, mecanizatorii fac arături 
o'e toamnă pe terenurile ce le vor 
însămînța în primăvară.

(Agerpres)

In raionul Zalău

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Gos
podăriile colective din Someș-Odor- 
hei, Agrij, Trăznea, Buciumi și altele 
din raionul Zalău au terminat a- 
proape în întregime însămînțările. 
La Someș-Odorhei, de exemplu, s-a 
organizat munca în așa fel îneît 
tractoarele S.M.T. și cele 70 de ate
laje ale gospodăriei să fie folosite din 
plin. Președintele Alexa Teglaș, in
ginerul Gheorghe Dascălu, întregul 
consiliu de conducere, au fost tot 
timpul pe cîmp în mijlocul brigăzi
lor. Terenul a fost din vreme elibe
rat de porumb. Atunci cînd brigă
zile conduse de Alexa Opriș și loan 
Porumb au terminat însămînțările, 
ele au dat ajutor celorlalte brigăzi. 
Aici s-au făcut și lucrări de calitate. 
Terenul a fost îngrășat, arătura dis
cuită, tăvălugită. La gospodăria co
lectivă din Borla președintele ei De- 
meny Blasiu și inginerul Eugen 
Turdean au avut de asemenea preo
cupări deosebite pentru executarea 
iinor lucrări de calitate.

In raion sînt însă și • gospodării 
colective ca cele din Cățălușa, Băni- 
șor, Marin, Crișeni și altele, unde nu 
s-a însămînțat decît 20—40 la sută 
din plan. Cauzele constau în slaba 
organizare a muncii la recoltat, arat 
și semănat.

La gospodăria colectivă din Cri
șeni au stat tractoarele și semănăto- 
rile mai multe zile pentru că nu era 
eliberat terenul. La gospodăria co
lectivă din satul Marin nu se folo
sesc și atelajele gospodăriei.

Unele lipsuri se manifestă în mun
ca brigăzilor S.M.T. Trebuie spus că 
la S.M.T. Surduc nu s-au făcut pre
gătiri temeinice pentru această cam
panie, din care cauză au loc dese 
defecțiuni la tractoare și semănători, 
există goluri în aprovizionarea cu 
carburanți.

Membrii biroului comitetului ra
ional de partid și ai comitetului exe
cutiv al sfatului popular raional vi
zitează zilnic numeroase gospodării. 
Dar ei trec în grabă pe la o gospo
dărie sau alta, iar ajutorul lor nu se 
face simțit peste tot. Din astfel de 
cauze în raion s-au însămînțat abia 
55 la sută din suprafețele planifi
cate.

Trebuie luate măsuri urgente pen
tru folosirea tuturor forțelor și mij
loacelor, astfel ca însămînțările să 
se termine în cel mai scurt timp.

URZICENI (coresp. „Scînteii"). — 
Organizîndu-și bine munca mecani
zatorii și colectiviștii din raionul Ur- 
ziceni, regiunea București, au reușit 
să ' termine :printre primii însămînța- 
tul griului. Cunoscînd din proprie 
experiență că temelia recoltelor bo
gate din anul viitor se . pune din 
toamnă, ei au trecut la executarea 
arăturilor adînci. Pînă în prezent în 
raionul Urziceni au fost arate a- 
proape 37 000 hectare din cele 
61 000 cîte 6Înt planificate. Odată cu 
arătura au fost băgate sub brazdă 
23 120 tone de gunoi, iar pe 1535 
hectare s-au administrat îngră
șăminte chimice. Fruntași în execu
tarea arăturilor adînci sînt mecani
zatorii de la S.M.T. Gîrbovi, Balaciu 
și Eliza Stoenești.

La G.A.C. Gîrbovi lucrează bri
gada a treia de tractoare de la 
stațiunea din localitate, condusă de 
comunistul .Alecu Nedea. Pe 11 din 
cele 13 tractoare ale brigăzii se lu
crează în schimburi de zi și de 
noapte. Arătura făcută este de bună 
calitate. Se ară la adîncimea de 
37-39 centimetri, cu plugul cu scor
monitor. Pînă în prezent din cele 
670 ha au fost făcute arături adînci 
pe o suprafață de 560 ha.

Rezultate bune la executarea ară
turilor adînci de toamnă au obținut 
și colectiviștii din Coșereni, Lipia 
etc.

însă nu peste tot treburile merg 
bine. De exemplu la G.A.C. din satul 
Maia, din cauză că nu s-a făcut 
eliberarea terenului de coceni și 
tulpini de floarea-soarelui, brigada 
a 5-a de tractoare de la S.M.T. Gră
diștea nu a putut lucra cu tractoa
rele timp de trei zile. De asemenea, 
mult rămasă în urmă cu executarea 
arăturilor adînci de toamnă este și 
G.A.C. Drăgoești unde mai -sînt de 
arat încă 600 de hectare.

Este necesar ca în cel mai scurt 
timp comitetul raional de partid și 
consiliul agricol al raionului Ur
ziceni să ia măsuri pentru ca aceste 
lipsuri să fie remediate.

Se demontează 
schelele, iinisalul 
exterior la noile 
blocuri a fost ter
minat. (Șantierul 
de construcții nr. 
1 I.T.B.-Obor din 
Capitală).
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Vineri, 26 octombrie 1962, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit în audi
ență pe ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al R.P.D. Coreene, 
Kim Ben Dik, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din Republica 
Populară Romînă.

O școală pentru toate vîrstele
cîteva săptămîni vor înce-

timpul

libiant«

N. MOCANU 
coresp. „Scîntell” înscrierile sînt în toi. Viitorii studenți cer informații și își aleg cursurile preferate. 

(Foto : M. Cioc)

— Noțiunile „al meu", 
„al tău“ și-au cam pier
dut sensul în secția noa
stră — spunea maistrul 
Gheorghe Ivan.

Intr-adevăr, în țesăto- 
ria de lină de la fabri
ca de postav din Buhuși 
s-a încetățenit în ultimii 
doi ani un bun obicei, de 
pe urma căruia are de 
cîștigat întreg colectivul. 
Dar, să-l lăsăm pe tov. 
Alexandru Andrieș, mais
tru în parcul 13, să ne 
explice :

— Se ivesc, uneori, si
tuații cină se defectează 
în același timp două ma
șini, îneît nu știi la care 
să alergi mai întîi ; alte
ori, pe cînd lucrezi la re
pararea uneia, se oprește 
alta. In anii trecuți, un 
maistru singur, oricîtă 
experiență ar fi avut, cu 
greu putea face față în 
asemenea situații. In 
timp ce repara o mașină, 
cealaltă stătea- Luate pe

întîmplat o defecțiune la 
una din mașini, tocmai 
în timpul în care el avea 
de executat o reparație. 
Puteam oare să stau cu 
brațele încrucișate ?

în discuție interveni și 
Reparația ce- maistrul

întreaga fabrică, aceste 
stagnări ajungeau la mii 
de ore lunar.

Astăzi, situația este cu 
totul alta. Iată un caz. 
Zilele trecute s-a spart o 
roată dințată la unul din 
războaie, 
rea cel puțin 3 
ore. Intre timp, 

oprit încă 
război. In 

cu doi 
si-

al 
stat 
re- 
De 

a 
rog

s-a 
un 
urmă 
ani, într-o 
tuație asemănătoare
doilea război ar fi 
pînă ce terminam 
parația la primul, 
data aceasta însă, 
fost suficient să-l
pe maistrul Grigore Ra- 
cheru, din parcul ve
cin, să mă ajute. Avînd 
o defecțiune mică, răz
boiul a fost pus în func
țiune numai după 10 mi
nute.

La cîtva timp, a venit 
rîndul meu să-l ajut pe 
tovarășul Racheru. S-a

Nicolae Bejan.
— Pentru mi

ne, întrajuto
rarea capătă și 
alt aspect. U- 
neori se întîm- 
plă ca tocmai 

pe la sfîrșitul schimbului 
să fie necesară schimba
rea a două-trei și chiar 
mai multor urzeli deoda
tă, ba chiar se mai ivește, 
cîteodată, și o defecțiune. 
Să lăsăm totul pe seama 
maistrului 
următor ?
asemenea 
plec pînă

din schimbul 
Cînd se ivesc 
cazuri, eu nu 
nu terminăm 

montarea urzelilor și re
pararea mașinilor. In a- 
celași mod procedează și 
schimbul meu.

Care este efectul ace
stei inițiative ?

— Am făcut un calcul 
în legătură cu 
cîștigat în-urma întraju
torării — ne relatează 
maistrul Al Andrieș. 
Știți cîți metri de țesă
turi au rezultat prin evi
tarea stagnărilor 2 Vreo 
780. Și asta numai 
două parcuri.

Faptele vorbesc de 
sine. Dar nu putem 
cheia fără să amintim de 
conștiința nouă, socialistă, 
ce se reflectă în această 
întrajutorare, de distan
ța uriașă dintre îngustul 
și meschinul orizont al 
celui care nu vrea să 
știe nimic de greutățile 
în muncă ale tovarășului 
său de la mașina vecină— 
și generosul, rodnicul a- 
jutor ce i-l oferi sau îl 
primești.

Peste
pe cursurile unei noi universități. 
Nu, nu e vorba de un tînăr institut 
de învățămînt superior ci de o uni
versitate deschisă tuturor profesiu
nilor și vîrstelor. Pentru că interesul 
față de cuceririle științei și tehnicii, 
față de valorile artistice ale umani
tății, într-un cuvînt, setea de cul
tură cuprinde tot _________
mai mulți oameni,' ---- —
adăugîndu-se la 
preocupările zil
nice ale meseriei 
lor, depășind cu 
mult vîreta ado
lescenței. Care 
este originea vieții pe pămînt ? 
Cum s-a ajuns la mașina electro
nică de calcul ? Care este locul lui 
Caragiale în literatura romînă și 
universală ? Atîtea și atîtea între
bări pe care și le pun în orele li
bere, dornici să-și lărgească tot mai 
mult orizontul de cunoștințe, strun
gari sau maiștri, funcționari sau gos
podine. Activitatea cluburilor și a 
caselor de cultură, experiența univer- 

muncito- 
întreorin- 

sugerat 
înființării 

Universități

Universitatea populară 
din orașul București

sităților 
rești din 
deri au 
ideea 
unei 
populare cu un ca. 
racter mai cuprin
zător, organizată 
în acest an de Co
mitetul de cultură 
și artă al orașu
lui București și 
Consiliul local al 
sindicatelor.

De la imaginile 
luptei de eliberare 
națională a țări
lor din Asia și A- 
frica, la harta în
tinerită a Romîniei 
socialiste ; de la 
luneta lui Galileo 
Galilei, la faimo
sul zbor al „fraților 
cosmici“ ; de la 
tainele celulei vii, 
la infinita lume a 
atomului ; de la 
opera lui Emines- 
cu, la arta regizo
rală a lui Stanis
lavski sau la fil
mele lui Chaplin 
— lată doar cîte
va domenii de cu
noștințe din cele 
13 cursuri diferite 
pe care Unlversi-

tatea populară le pune în fața viito
rilor săi „studenți“. Dai, să intrăm 
pentru cîteva clipe în biroul unde 
se fac înscrierile.

Samson Roman, tehnician norma- 
tor la fabrica „Mătasea Populară", 
completează cererea pentru cursul 
de „Geografie economică și politică 
a lumii" ; Manoilescu Petruța, mun- 

__  cito are la „Elec- 
troaparataj",. vrea 
eă urmeze cursul 
de „Literatură ro
mînă și universa
lă"; studentul Va
sile Munteanu se 
înscrie la cursul 

de „Astronomie-Cosmonautică" ; tai 
Veronica Dobrescu, casnică, la 
cursul de „Medicină-Biologie". La 
cursurile de limbi străine — rusă, 
engleză, franceză, spaniolă, ger
mană — se înregistrează un mare 
număr de înscriși. Printre aceștia, 
mulți tehnicieni, muncitori, ingineri, 
care au înțeles după cum se vede 
că dezvoltarea tehnicii moderne 
cere o informare precisă, o docu
mentare temeinică în cărțile și re
vistele de specialitate.

Aceștia sînt viitorii cursanți, dar 
cine vor fi conferențiarii ? Persona
lități de seamă ale vieții noastre 
științifice și culturale, academicieni, 
scriitori și artiști cunoscuți, profe
sori și conferențiari universitari, 
publiciști și critici de artă. Să cităm 
doar cîteva nume : acad. Tudor 
Vianu, care este în același timp și 
directorul Universității populare, 
acad. Eugen Bădărău, acad. Eugen 
Macovski, acad. Gh. Vrînceanu, pro
fesorii universitari Tudor Bugnariu, 
N. Sălăgeanu, I. Făgărășanu, Dumi
tru Dumitrescu, membri corespon
denți ai Academiei R. P. R., prof, 
univ. Stanciu Stoian, prof. univ. Că
lin Popovici, prof. univ. Const. 
Herbst, scriitorul Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cinemato
grafiei din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, artistul poporului 
Sică Alexandrescu și mulți alții. Pre
legerile vor fi ilustrate cu materiale 
intuitive, planșe, diafilme, hărți, fil
me documentare și artistice, scurte 

reprezentative pentru unii 
vor 

în

scene 
autori și genuri de teatru și 
avea loc, odată pe săptămînă, 
cîteva săli din centrul orașului.

Cîți „studenți" va număra această 
universitate ? Nu știm precis, dar 
numai în primele cinci zile de în
scrieri, cifra solicitanților a ajuns 
la 967. Ni se pare că cifra aceasta 
este mai sugestivă decît orice alt 
comentariu.

P. D.

I



Pregătiri pentru alegerileIn raionul Segarcea

de

dezvoltarea 
producție în 
și îmbunătă-

cu
pun în fața

momente 
epică 

răpiri 3pec- 
a unor si-

în satele raionului Segarcea, zi
lele premergătoare începerii alege
rilor în organizațiile de bază s-au 
desfășurăt sub semnul unei rod* 
nice activități. Organizațiile de 
partid întîmpină alegerile cu impor
tante realizări în desfășurarea lucră
rilor agricole.

Comitetul raional a cerut birou
rilor organizațiilor de bază din gos
podăriile colective ca împreună cu 
consiliile de conducere să analizeze 
în fiecare seară felul cum se des
fășoară peste zi munca și să stabi
lească măsurile necesare pentru ziua 
următoare, ce lucrări vor trebui 

• făcute, cum vor fi repartizate for
țele etc. Mecanizatorii din multe 
brigăzi ale G.A.S. și S.M.T. au fost 
îndemnați să lucreze în două și trei 
schimburi. Toate acestea au făcut 
ca în multe locuri — Măceșu de 
Jos, Goicea și altele, lucrările agri
cole de toamnă să fie executate în 
bune condiții.

Biroul comitetului raional de par
tid a luat în același timp măsuri 
poliflce și organizatorice care să a- 
sigure buna desfășurare a adună
rilor de dare de seamă și alegeri, 
în lumina măsurilor organizatorice 
care au fost luate de conducerea 
partidului — a studiat condițiile și 
a stabilit măsurile necesare pen
tru constituirea de comitete de 
partid în unele gospodării agrico
le de stat și gospodării agricole co
lective care au un număr mai mare 
de membri și candidați de partid 
și înființarea de organizații de 
bază pe secții și brigăzi în G.A.S. 
și G.A.C. Astfel, se vor constitui co
mitete de partid în mai multe gos
podării colective din raion, ca acelea 
din Gheorghița, Radovan, Goicea 
Mare, Bîrza etc. în G.A.C. din Liș- 
teava se vor constitui opt organi
zații de bază pe brigăzi, în G.A.C. 
din Dobrești 9 organizații de bază.

Activiștii de partid, secretarii comi
tetelor comunale și ai organizațiilor 
de bază au fost instruiți cum tre
buie alcătuite dările de seamă și 
proiectele de hotărîri. Membrii bi
roului și comitetului raional și in
structorii de partid merg zi de zi 
în organizațiile de bază. Sub îndru
marea lor au fost constituite îh toa
te organizațiile, colective din comu
niști cu mai multă experiență care 
ajută birourile organizațiilor la în
tocmirea unor dări de seamă con
crete, cuprinzătoare.

*

Atenția este îndreptată în primul 
rînd asupra problemelor privind 
sporirea producției agricole vegetale 
și animale, dezvoltarea averii ob
ștești, buna organizare a muncii și 
gospodărirea economicoasă a zilelor- 
muncă, respectarea democrației 
colectiviste, întărirea conducerii 
G.A.C., a brigăzilor și echipelor cu 
oameni cinstiți și capabili etc.

Comitetul raional de partid îndru
mă birourile organizațiilor de bază 
să se ocupe în dările de seamă de 
ceea ce este specific fiecărei orga
nizații, să sintetizeze experiența po
zitivă și totodată să dezvăluie lip
surile, pentru înlăturarea cărora tre
buie concentrate eforturile membri
lor de partid.

în darea de seamă a biroului or
ganizației de bază din G.A.C. Gi- 
ghera, de pildă, sînt înfățișate me
todele prin care organizația s-a o- 
cupat de dezvoltarea uneia din ra
murile aducătoare de mari 'venituri 
— zootehnia. Se arată că datorită 
unui control de partid permanent și 
eficace, repartizării în locurile im
portante de muncă de la fermele de 
animale a unor membri și candidați 
de partid pricepuți ca Barbu Con
stantin, Constantin Zăvăleanu și al
ții, cît și datorită muncii politice 
susținute, desfășurate în rîndurile 
colectiviștilor, sectorul zootehnic s-a 
dezvoltat, încărcătura -la suta de 
hectare fiind în prezent de 27 bovi
ne, 73,7 porcine, 112 ovine etc. Ve
niturile obținute în acest an din 
creșterea vitelor depășesc un milion 
lei. Se atrage în același timp aten
ția asupra rămînerii în urmă a unor 
lucrări la construcțiile destinate 
sectorului zootehnic, slabei califi
cări a unor îngrijitori de animale.

Experiența dobhîciită de unele u- 
nități agricole în asigurarea de re
colte bune în condițiile de secetă 
din acest an este de asemenea o- 
glindită în dările de seamă ale bi
rourilor organizațiilor de bază. în 
gospodăria agricolă de stat Piscul 
Sadovei, de pildă, s-au recoltat în 
medie 3 250 kg porumb la hectar. 
Biroul organizației de bază de aici 
va pune în dezbaterea adunării de 
alegeri problemele privind buna or
ganizare a muncii pentru aplicarea 
agrotehnicii diferențiate în vederea 
sporirii continue a producției tutu
ror culturilor, îmbunătățirea muncii 
mecanizatorilor.

S.M.T. Segarcea a depășit prețul 
de cost la lucrările executate :n a- 
cest an cu peste 330 000 lei. Iată de

ce, în darea de seamă pe care o va 
prezenta în fața comuniștilor, bi
roul insistă mult asupra cauzelor a- 
cestor pierderi : deplasări în gol, ri
sipă în timpul alimentării tractoa
relor etc.

La îmbunătățirea muncii mecani
zatorilor din S.M.T. vor contribui 
simțitor măsurile organizatorice sta
bilite de conducerea partidului. 
Membrii și candidații de partid care 
lucrează permanent pe lîngă o gos
podărie sînt luați în evidența pro
vizorie a organizației de bază din 
G.A.C. respectivă, iar cei care nu lu
crează în brigăzi permanente vor fi 
invitați la adunările generale ale or
ganizațiilor de bază din G.A.C. pe 
care le deservesc. Astfel, ei vor pu
tea fi în permanență la curent 
problemele noi ce se 
organizațiilor de bază.

Problemele privind 
diferitelor ramuri de 
gospodăriile colective 
țirea activității în S.M.T. și G.A.S. 
sînt examinate în strînsă legă
tură cu munca birourilor pentru 
întărirea rîndurilor organizațiilor 
de bază, activizarea membrilor 
și candidaților de partid prin 
încredințarea de sarcini concre
te, educația comunistă a mem
brilor și candidaților de partid.

Cu o deosebită grijă se ocupă ac
tiviștii comitetului raional și birou
rile organizațiilor de bază de în
tocmirea proiectelor de hotărîri ce 
vor fi supuse spre aprobare adună
rilor de dări de seamă și alegeri. în 
ele sînt prevăzute măsuri în legă
tură cu munca politică și organiza
torică pe care trebuie s-o desfășoare 
în viitor organizațiile de bază în 
vederea sporirii continue a produc
ției vegetale și animale.

Biroul comitetului raional de par
tid a indicat activiștilor săi nu nu
mai să ajute la pregătirea adunări
lor de alegeri, dar să și participe 
la aceste adunări care le vor da po
sibilitatea să cunoască mai profund 
activitatea organizațiilor de bază și 
în acest fel, să le acorde un ajutor 
mai eficient.

Pregătirea și desfășurarea în 
bune condiții a adunărilor de dări 
de seamă și alegeri în organizațiile 
de bază din raionul Segarcea va 
duce cu siguranță — ca peste tot 
de altfel — la întărirea organiza
țiilor de partid și la creșterea rolu
lui lor conducător în viața satelor.

ION SPALAȚELU

Aspect do la depozitul de bușteni al noii fabrici de 
piăci aglomerate din lemn din cadrul Combinatului 
pentru industrializarea lemnului — Gherla.

(Foto : Agerpres)
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IURI GHERMAN:

nu este însă decisă numai de 
acest contact pasiv cu reali
tatea din jurul eău ; rolul de
terminant .îl va. juca, în acest 
proces, un factor activ și ahu- . 
me acțiunea comiuniștilor, re? 
prezentată în carte prin per
soana. ofițerului de miliy ( . 
Ivan Mihailovici Lapșin, un 
om dintr-o bucată.

Integritatea, spiritul de drep
tate, delicatețea sufletească, 
inteligența, principialitatea 
partinică — aceste trăsături 
apar în carte nu ca o acu
mulare abstractă de calități,, 
ci ca dimensiuni definitorii 
ale unui profil moral de o 
mare frumusețe și de o depli
nă autenticitate artistică,

în lupta pe care o anga
jează pentru cîștigarea lui 
Jmakin, principalele arme ale 
lui Lapșin sînt : încrederea 
neclintită în om, sinceritatea 
absolută, perseverența. în fața 
lor, eșafodajul vechilor „con
vingeri“ ale lui Jmakin se sur-'. . 
pă treptat, spre a ceda tere
nul sădirii unei alte mentali
tăți, a unor principii și aspi
rații proprii unui om sovietic 
adevărat.

Dialogul moral Lapșin-Jm-a- 
kin constituie axul în jurul că
ruia se structurează întregul 
roman, tema sa centrală care, 
într-o formulare concisă, ar 
putea fi’ denumită : bătălia 
pentru demnitatea umană. 
Cartea nu se reduce însă la 
acest filon — mai apar hU- 
meroase alte personaje al că
ror destin este urmărit paralel 
cu firul conflictului central : 
romanul de dragoste al lui 
Lapșin, evoluția tinerilor ofi
țeri Okoșkin și Sribkov, viața 
de familie a soților Bocikov, 
drama personală a scriitoru
lui Hanin, demascarea și a- 
lungarea din miliție a carie
ristului Mitrohin, nimicirea 
treptată a grupului de infrac
tori etc. Toate aceste con
flicte laterale, cu aparența 
lor de neomogenitate, se 
unesc, prin semnificațiile pe 
care le degajă, în aria unor 
aceleași teme generoase : 
lupta împotriva rămășițelor 
nocive ale moralei burgheze, 
pentru triumful eticii comu
niste.

„Un singur an" de Iuri 
Gherman este o carte pasio
nantă, cuprinzînd o mare bo
găție a faptelor de viață, o 
carte dinamică șl, prin exce
lență, educativă.

de circumstanțe vitrege. Ne
păsarea unui anchetator biro
crat și obtuz, Mitroliin, îl va 
arunca pe Jmakin în închisoa
re. Condamnarea nedreaptă 
produce în sufletul său răstur
nări radicale, omul pierde 
dragostea și încrederea în se
menii săi, se înrăiește. Cu 
toate acestea, în conștiința lui 
Jmakin nu se va stinge orice 
licăr de umanitate. Viața pe 
care o duce, chiar după ce 
reușește să evadeze și să se

Prezența unor 
înaltă tensiune 
lupte, urmăriri, 
ta culcase — și 
tuații pline de neprevăzut, ar
îndreptăți plasarea cărții lui 
Iuri Gherman in eiera litera
turii de aventuri, dar aceasta 
ar însemna, trebuie s-o spu
nem de la început, o restrân
gere și o simplificare a pro
blematicii pe care scriitorul o 
dezvoltă. în roman, elemen
tul „aventură" rămîne, de 
fapt, pe un plan secundar, a- 
tenția principală îndreptîn- 
du-se către dezbaterea unor 
fapte de conștiință, înfrunta
rea unor caractere, a unor 
destine umane.

Evenimentele cuprinse în 
roman, multiplele situații de 
viață expuse pe parcurs, 
converg, toate, către subli
nierea' unei idei fundamen
tale, și anume a aceleia că 
socialismul asigură o maximă 
punere în valoare a tot ce 
este prețios în om. Uneori — 
se demonstrează în carte — 
oameni nu lipsiți de calități 
prezintă deformări de ordin 
etic (egoism, brutalitate), care 
sînt supraviețuiri ale vechiu
lui în planul conștiinței lor. 
Misiunea pe care și-o asumă 
colectivitatea socialistă e3te 
tocmai aceea de a înlătura 
aceste reziduuri, spre .a putea 
aduce la lumină fondul de u- 
manitate existent în adîncuri.

Iuri Gherman abordează în 
cartea sa un mediu social în 
care problemele de această 
nahiră se pun cu o intensitate 
deosebită. Este vorba de lu
mea infractorilor de drept co
mun, categorie existentă încă, 
un timp, în statul socialist ca 
una din formele negrei moște
niri lăsate de vechea orîn- 
duire bazată pe exploatarea 
și înjosirea omului. Cei care 
compun acest mediu, se arată 
în roman, nu sînt totdeauna 
dușmani ireductibili, ci au u- 
ueori un fond bun, fiind schi
lodiți sufletește datorită unui 
complex de împrejurări nefe
ricite prin care au fost con- 
strînși să treacă și cărora 
le-au căzut victime.

Recuperarea lor, reeduca
rea în spiritul principiilor îna
intate este o sarcină dintre 
cele mai dificile, dar pe care 
societatea socialistă nu ezită 
să și-o ia. O ilustrație în a- 
cest sens este și soarta per
sonajului numit Jmakin„ un 
tînăr ajuns la condiția vaga
bondajului în urma unui lanț

întoarcă la Leningrad, îi apare 
din ce în ce mai absurdă, mai 
lipsită de sens. Sentimentul că 
este un străin pentru oricare 
dintre oamenii întîlniți îi 
provoacă adînci crize de 
conștiință, care merg pînă 
la încercarea de a se si
nucide. Cartea lui Iuri Gher
man arată cum un astfel de 
om frămîntat și dornic în 
fond să se ridice deasupra 
condiției sale de declasat, să 
treacă deci la o viață cinstită, 
găsește în cadrul societății 
sovietice condițiile cele mai 
favorabile pentru a se trans
forma. Procesul de recuperare 
a lui Alexei Jmakin nu se 
desfășoară, cum este și firesc, 
în mod neted, linear, ci, dim
potrivă, urmează numeroase 
meandre, la al căror capăt 
vom întîlni un om nou, vinde
cat sufletește, un cetățean a- 
devărat al colectivității socia
liste.

Ce factori își dau concursul 
la acțiunea de recuperare a 
unui om ca Jmakin î Se poate 
vorbi, în primul rînd, de influ
ența puternică pe 
exercită asupra sa 
ța lumii socialiste 
locul căreia Jmakin
Avatarurile „profesiei" sale îl 
pun în situația să cunoască 
mereu alți și alți oameni, pre^ 
ocupările și sentimentele lor. 
De unii dintre aceștia—cum ar 
fi bătrînul muncitor Korcima- 
renko sau fiica sa, Klavdia, 
și ea muncitoare — ajunge 
chiar să fie legat sufletește. 
Confruntările zilnice cu viața 
luminoasă a acestor oameni 
cinstiți îl fac să se simtă 
cuprins treptat de un senti
ment de jenă, de rușine pen
tru condiția sa de parazit so
cial.

Transformarea lui Jmakin

care o 
ambian- 
in mij- 
trăiește.

cursurilor”, tov. Elena Breazu, in
giner agronom, arată ce măsuri au 
fost luate la G.A.C. „16 Februarie“ 
din comuna Măgurele pentru crea
rea condițiilor necesare bunei des
fășurări a învățămîntului agricol.

Alte articole relatează felul în 
care se face înscrierea cursanților. 
La gospodăria colectivă din Ul- 
meni, în urma măsurilor luate de 
conducerea gospodăriei și de orga
nizația dé partid, pregătirile în ve
derea deschiderii cursurilor sînt 
pe terminate. în cele trei cercuri 
organizate (cultura plantelor de 
cîmp, creșterea animalelor și viti
cultură) au fost înscriși 150 de co
lectiviști. Totodată, au fost asigu
rate manualele și materialul di
dactic necesar, s-a pus la punct 
sala în care se vor ține lecțiile etc.

Nu aceeași este situația la gos
podăria colectivă din Săhăteni. 
Aici acțiunea de înscriere a 
cursanților se desfășoară foarte 
încet.

Un alt articol critică faptul că 
în raionul Mizil difuzarea manua
lelor pentru învățămîntul agro
zootehnic se face foarte greoi. Din 
cele 58 de gospodării colective, doar 
18 și-au procurat manualele re
partizate.

După termina
rea orelor de curs 
(la Facultatea de 
științe juridice 
din Capitală).

„•

interesantă.

titlul 
ne pre- 

pentru

.Flamura Prahovei”-Plo- 
o pa

in articolul

G. DIMISIANUarticolul00Ö „Procedee teh- 
nologice noi 
în tratamentul 

termic”, publicat în ziarul „Drum 
Nou"-Brașov, se arată că fin pro
cesul de fabricație a rulmenților 
operația de tratament termic are 
o importanță deosebită și influen
țează în mare măsură calitatea 
produselor. Introducerea unor pro
cedee tehnologice noi și a metode
lor avansate constituie o preocu
pare permanentă pentru colectivul 
secției tratament de la uzinele 
„Rulmentul”-Brașov.

începînd din luna aprilie a.c. se 
aplică cu bune rezultate, trata
mentul pe bandă cu sistem agre
gat. Acest procedeu tehnologie 
nou are multiple avantaje. Prin 
menținerea minimă a inelelor ïa 
temperatura de călire, se reduc 
pierderile datorate formării stratu
lui decarburat și se asigură omoge
nizarea la toate piesele tratate. De 
asemenea, mișcarea pieselor în 
baia de ulei asigură o răcire uni-

formă și continuă, eliminindu-se 
astfel posibilitatea formării pete
lor moi, care înainte prejudiciau 

Un alt procedeu apli- 
călirea oțelurilor sen- 

decarburare în mediu 
folosindu-se metoda de 
cu pastă. Prin folosirea

calitatea, 
cat este 
sibile la 
protector, 
protejare 
acestui procedeu nu mai este ne
voie de adaosuri mari de prelu
crare, fiind obținută încadrarea în 
toleranțele normale. *

, Sub titlul: „Ți-
WO3 ne^ c^nstea

‘ de buni gospo
dari!”, șase co

lectiviști din cpmuna Corlăteni- 
Dorohoi au publicat în ziarul „Zori 
noi”-Suceava o scrisoare deschisă 
adresată vecinilor lor, colectiviștii 
din Carasa, criticîndu-i pentru lip
sa de spirit gospodăresc și rămî- 
nerea lor în urmă în sectorul con
strucțiilor. Scrisoarea a stîrnit un 
mare ecou în rîndurile colectiviști
lor din Carasa. Cei din brigada de 
construcții au citit cu toții artico-

Iul și — așa cum se arată în răs
punsul lor publicat recent de ziar 
— au analizat cauzele lipsuri
lor relevate în scrisoare, s-au a- 
pucat cu toții de treabă. Și 
au obținut bune rezultate. Grajdul 
care a stat multă vreme la șar
pantă este gata ; maternitatea de 
scroafe a fost acoperită ; materia
lele sînt mai bine gospodărite.

Scrisoarea celor șase colectiviști 
din Corlăteni a găsit ecou și în 
alte unități din regiune. Din scri
sorile sosite la redacție pe a- 
ceastă temă, ziarul „Zori noi" a 
publicat o pagină specială pe tema 
atitudinii socialiste față de mun
că și de avutul obștesc.

Sub
„Cum 
gătim 
deschiderea în

vățămîntului agricol de masă” ?, 
ziarul 
iești a publicat recent 
gină
„M-am pregătit pentru începerea

i a® •

yT țy g
w Mi

A fi colectiv fruntaș pe ramură 
înseamnă a îndeplini întocmai toți 
indicii planului, a fi exemplu pen
tru colectivele celorlalte întreprin
deri. Acest titlu obligă la noi cău
tări și eforturi pentru dezvoltarea 
succeselor obținute. Dar unele co
lective, odată ce ajung fruntașe, so
cotesc că au făcut totul, că de a- 
cum realizările vor veni de la sine. 
Așa se face că ele nu depun eforturi 
pentru a înlătura lipsurile și greu
tățile ce se ivesc și astfel ajung să 
nu jnai realizeze o serie de indici 
principali ai planului, să rămînă în 
urma altor întreprinderi din ra
mura respectivă. Din păcate, a- 
tunci cînd apar asemenea 
ne. nici direcția generală 
nu intervine prompt, 
suficient colectivul dintr-o 
nea întreprindere pentru a se re
dresa și a-și menține titlul obținut 
cu atîtea strădanii. Ne referim la 
fabrica „Reconstrucția” din Feldi
oara, care anul trecut a fost frun
tașă pe ramură, și la Direcția ge
nerală a industriei ceramice, mate
rialelor de finisaj și izolații din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor, 
care tutelează această 
dere.

Au trecut aproape 10 
cest an, timp în care 
strucția” s-a . îndeplinit planul la 
producția globală. Alți indici prin
cipali ai planului — productivitatea, 
prețul de cost, beneficiile, calitatea 
— nu au fost însă realizați. Situa
ția aceasta surprinde cu atît mai 
mult, cu cît anul trecut, după o pe
rioadă în care înregistra pierderi 
însemnate, întreprinderea a reușit 
să devină fruntașă pe ramură, să 
dea beneficii peste plan. ,

O analiză a situației din între
prindere dovedește că dacă ar fi 
existat în continuare preocupare 
pentru punerea în valoare a rezerve
lor interne, dacă ar fi ’’ existat o 
bună organizare și spirit gospodă
resc, colectivul s-ar fi prezentat cu 
rezultate și mai bune în îndepli
nirea planului la toți indicii.

Să vedem care este aici situa
ția prețului de cost — indice care

fenome- 
tutelară 

nu sprijină 
aseme-

întreprin-

luni din a- 
la „Recon-

Cindsepierde din vedere prețui de cost
oglindește activitatea de producție 
și financiară în fiecare întreprin
dere. în primele 8 luni ale anului, 
în loc de economii, la prețul de cost 
planificat s-a înregistrat o «depășire 
de peste 570 000 lei. Faptul că la 
toate elementele componente ale 
prețului de cost au apărut depășiri, 
dovedește că în activitatea de gos
podărire a întreprinderii au existat 
serioase deficiențe, că experiența 
dobîndită anul trecut n-a fost dez
voltată. Care sînt principalele cau
ze ale depășirii prețului de cost?

Se știe că în întreprinderile ce
ramice combustibilul are o pon
dere mare în prețul de cost. De fe
lul cum este folosit depinde reali
zarea de economii sau înregistrarea 
unor pierderi. La fabrica „Recon
strucția” din Feldioara nu este însă 
vorba de depășirea consumurilor 
planificate, ci înainte de toate de o 
neglijență în aprovizionare. De obi
cei întreprinderile caută să folo
sească combustibil cît mai ieftin, cu 
eficacitate economică mare. în fa
bricile de cărămizi rumegușul este 
un combustibil care dă bune re
zultate și este ieftin. Cînd s-au în
cheiat contractele, serviciul de apro
vizionare al fabricii (șef-serviciu tov. 
Gheorghe Stăncescu) nu a stabilit 
termene precise de livrare a rume
gușului. Iar atunci cînd a văzut că 
întreprinderile forestiere respective 
nu-1 livrează, nu a făcut nimic 
pentru a primi cantitățile riecesare. 
Fabrica a fost nevoită să folosească 
combustibili superiori mult mai 
scumpi și din această pricină s-au 
cheltuit în plus, numai în 8 luni, a- 
proape 200 000 de lei. Directorul fa
bricii, tov. Radu Nicolae, susține că 
„nu au avut de unde să se apro
vizioneze”. Dar această afirmație nu 
stă deloc în picioare, de vreme ce 
fabrici de cărămizi din alte colțuri 
ale țării au primit rumeguș de la

întreprinderi forestiere din apropie
re de Feldioara.

Tot legat de aprovizionarea cu 
combustibil mai este un aspect. 
Serviciul aprovizionării a achizițio
nat, începînd din 
peste 1 000 de tone 
formate pentru a 
combustibil. Lucru 
s-ar fi realizat economii. Numai că 
fabrica nu dispunea de utilajul ne
cesar pentru tăierea acestor anve
lope. Abia la sfîrșitul trimestrului

luna februarie, 
de anvelope re
le folosi drept 
bun, pentru că

LA FABRICA 
„RECONSTRUCȚIA" 

DIN FELDIOARA

III s-a pus în funcțiune un dispo
zitiv provizoriu pentru tăiat. Timp 
de luni de zile, întreprinderea a 
plătit dobînzi la împrumuturile fă
cute pentru achiziționarea acestei 
cantități de anvelope, dobînzi care 
au încărcat prețul de cost.

Conducerea fabricii susține că 
n-a avut nevoie de această canti
tate de anvelope, dar direcția ge
nerală tutelară le-a cerut să se a- 
provizioneze cu ele deoarece consti
tuie un combustibil foarte bun și ief
tin. De ce însă a tergiversat atîta 
vreme punerea în funcțiune a dis
pozitivului de tăiat ? Pînă acum, o 
mare cantitate putea fi folosită, su
plinind lipsa rumegușului cu care 
fabrica n-a avut grijă să se aprovi
zioneze. Se vede clar că este vorba 
de neglijență, de lipsă de spirit gos
podăresc.

îmbunătățirea calității produselor, 
scăderea continuă a procentului de 
rebuturi este o sursă importantă 
de reducere a prețului de cost. 
La fabrica „Reconstrucția” însă, 
procentul admis de rebuturi a fost 
mult depășit, lună de lună, la a- 
proape toate sortimentele — cără-

mizi, cărămizi eficiente, țigle, coa
me. Conducerea întreprinderii caută 
să ascundă propriile lipsuri în spa
tele unor așa-zise „cauze obiecti
ve”. Este drept, o parte din argilă 
a avut un conținut mare de calcar. 
Dar nu aceasta este cauza princi
pală. Pentru înlăturarea calcarului 
din argilă nu s-au luat măsurile ne
cesare. I.N.C.E.R.C.-București a re
comandat fabricii să folosească site 
mai dese, dar acest lucru nu a fost 
făcut. De asemenea, căutîndu-se să se 
realizeze cu orice chip planul, s-au 
băgat în cuptoare cărămizi și țigle 
crude, insuficient uscate. Neres- 
pectarea procesului tehnologic, sla
ba organizare a muncii — iată 
vârâtele cauze ale procentului 
cat de rebuturi.

Pentru organizația de bază 
fabrică problemele producției au 
constituit deseori subiecte de anali
ză, de dezbateri în cadrul ședințe
lor. S-a discutat și despre prețul de 
cost, și despre procentul ridicat de 
rebuturi. Ce folos însă că în multe 
cazuri aceste dezbateri nu au fost 
urmate de măsuri concrete, care să 
ducă la lichidarea lipsurilor existen
te. Propunerile făcute de membrii 
de partid au fost trecute în planuri 
de măsuri, pe baza lor s-au luat 
hotărîri. Dar biroul organizației de 
bază nu a urmărit cum sînt traduse 
în viață toate măsurile prevăzute în 
plan. Era de datoria biroului să 
exercite mai activ dreptul de con
trol al organizației de partid asupra 
activității de producție, să anali
zeze mai în amănunt felul cum se 
folosesc mijloacele materiale și bă
nești ale întreprinderii, să stabileas
că cauzele reale ale neîndeplinirii 
unor indici principali ai planului.

Lipsurile existente în activitatea 
fabricii „Reconstrucția' au fost bine 
cunoscute de Direcția generală a in
dustriei ceramice, materialelor de

ade- 
ridi-

din

finisaj și izolații, care tutelează a- 
ceastă întreprindere. Ce a făcut însă 
pentru eliminarea lor, ce sprijin 
efectiv a acordat întreprinderii? E 
drept, în acest an au fost la Feldi
oara numeroși specialiști din direcția 
generală. Ei s-au interesat de rezol
varea problemei rezervelor de argi
lă, au studiat și studiază încă posi
bilitatea folosirii argilei aburite. Di
recția generală a repartizat între
prinderii o serie de utilaje necesare: 
un excavator, rutiere, remorci etc. 
Este bine că specialiștii din direc
ția generală au avut în vedere pro
bleme de perspectivă. Dar cum 
s-au ocupat de activitatea curentă 
a fabricii ?

O analiză asupra prețului de cost, 
care a fost făcută la direcția gene
rală, nu s-a soldat cu măsuri con
crete, care să asigure recuperarea 
pierderilor înregistrate.. Era de da
toria direcției generale să se intere
seze mai mult de felul cum este a- 
provizionată fabrica, să-i vină în 
ajutor atunci cînd întîmpină greu
tăți. Direcția generală nu s-a sesi
zat de faptul că procentul de rebu
turi continua să crească, lăsînd fa
brica să se descurce singură. „Doar 
nu era să le facem noi planul !" — 
ne-a spus tov. director general Ro
mul Marta, Acest lucru nu-1 pretin
de nimeni, însă principala datorie a 
direcției generale este de a veghea 
ca toate întreprinderile de care răs
punde să-și îndeplinească în mod 
exemplar planul, să ia măsuri efica
ce acolo unde sînt deficiențe, să 
acorde sprijin în lichidarea unor 
greutăți. Oare nu poartă răspundere 
și direcția generală că fabrica a 
ajuns din întreprindere fruntașă pe 
ramură, în urma altor fabrici ?

Există mari posibilități ca fabrica 
„Reconstrucția" din Feldioara să-și 
îndeplinească întocmai sarcinile de 
plan pe anul în curs, să devină din 
nou unitate fruntașă. Dar pentru a- 

,ceasta este necesar să se depună o 
muncă perseverentă, iar colectivul 
să se bucure de un sprijin mai sub
stanțial din partea direcției generale 
tutelare.

Cinematografe)

GH. RADEL

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Rigoletto — (orele 
19,30). Teatrul de Stat de Operetă : Vă
duva veselă — (orele 19,30). Filarmonica 
de Stat „George Enescu“ (Ateneul R. P. 
Romîne) : Concert simfonic. Dirijor : 
Mircea' Cristescu. Solist : Igor Oistrah 
(U.R.S.S.) — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Po
veste din Irkutsk — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Fiicele — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Ciocîr- 
lia — (orele 19,30). (Sala Studio) : Patru 
sub un acoperiș — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu 1) : Tache, Ianche și Catlîr — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Fotbal — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala pen
tru tineret) : De Pretore Vincenzo — (o- 
rele 20). (Sala pentru copii) : Băiatul 
din banca doua — (orele 18). Teatrul 
Muncitoresc 'c.F.R.-Giuleștl : Băiat hun 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de Stat : Un proces neterminat
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C.
Tănase“ (Sala Savoy) : Vorba revistei — 
(orele 20). (Sala Victoriei) ; Muzica, bat-o 
vina — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Doctorul Aumădoare — 
(orele 16). (Sala Academiei) : Cactus în- 
tiiul și ultimul — (orele 16). Patinoarul 
artificial „23 August“ : „Reportaj pe
gheață“ prezentat de ansamblul de pati
naj artistic ai R. S. Cehoslovace — (o 
rele 19,30). Circul de Stat : Punct turis
tic — Circul ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica (9,15 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 15 : 21,151, 
1 Mai (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 2i). Centrul 
Înaintaș a murit în zori — rulează la 
cinematografele Magheru (10 ; 12 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21), București (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21), Gh. Doja (9.45 ; 12 ; 14.15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21) și Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45). La 30 de ani — rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Tineretului (9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). Bandiții din Orgosolo
— rulează la cinematografele I. C. Frimu 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), 8 Mar
tie (10,30 ; 12,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Secre
tul cifrului : Elena Pavel (10 ; 12 ; 14). 
Sub ploaia atomică — cinemascop : F.lena 
Pavel (16 ; 18,15 ; 20,30), înfrățirea între, 
popoare (16 ; 18,15 ; 20,30), Floreasca (16 ;
18.15 ; 20,30), B. Delavrancea (18 ; 18 : 
20). Casa de la răscruce : Flacăra (16 ; 
18,15 ; 20,39), Luceafărul (15,30 ; 18 ; 20,30). 
Apartamentul : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 9,30 pînă la orele 14, 
după-amlază ; 16,15 ; 18,45 ; 21). Vîrsta

dragostei : Victoria (9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16,15 ; 13,30 ; 20,45). Omul cu două fețe : 
Central (10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21). Program pentru copii : 13 Septem
brie (10 ; 11,30). O viață : 13 Septembrie 
(13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Raidul vărgat :■ Tim
puri noi (rulează în continuare, de la 
orele 17 pînă la orele 21). Filme docu
mentare — rulează în continuare dé la 
orele 10 pînă la orele 15 la cinemato? 
graful Timpuri noi. Alarmă în munți : 
Maxim Gorki (16 ; 18,15 ; 20,30). Departe 
de patrie : Cultural (16 ; 18.15 ; 20,15).
Vîntul sudului : Alex. Popov (9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17,05 ; 19,10 ; 21,10). învierea — am
bele serii : Grlvița (16 ; 19,30). Alarmă pe 
insulă ; C-tin David (15,30 ; 18 ; 20,30). 
Cartierul viselor.: V. Roaltă (10,15 ; 12,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30). Palatul de cleștar : Uni
rea (16; 18; 20). Nouă zile dintr-un an: 
Alex. Sahia (9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
23 August (10 ; 12,30 ; 16; 18,30; 21).

televiziune : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copil : ,.O vi
zită cu... vizite“ — emisiune distractivă 
de M. Sîntimbreanu. 19,35 — Filmul „Pe 
scena de păpuși“ — o producție a stu
diourilor sovietice. 19,55 — In fața hăr
ții. 20,05 — Cîntă Monna Baptiste. 20,20 
— Actori sovietici de cinema : Serghei 
Bondarciuk — emisiune realizată .cu 
concursul Arhivei Naționale, dp Filme. 21.50 — Muzică - . . .
Cintft orchestra __________ _____ .
Alexandru Imre. în încheiere : Ultimele 
știri.

ușoară instrumentală. 
„Electrecord“. Dirijor :

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

frumoasă, cu cerul mai mult senin, 
exceptînd litoralul, unde a fost, variabil. 
Vîntul a suflat slab și numai local po
trivit. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 20 de 
grade la Caransebeș și Berzeasca șl 12 
grade la Sulina. In 'București : vremea 
a fost frumoasă, cu ceru: mai mult 
senin. Temperatura maximă a fost de 17 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 șl 30 octombrie. In țară : vreme 
schimbătoare'. Cerul se va înnoura treptat, 
începînd din vestul țării, unde vor că
dea ploi temporare. In rest, ploi locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară. Minimele vor- fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 5 grade, iar maxi
mele între 8 șl 18 grade. In București : 
vreme schimbătoare. Cerul se va înnoura 
treptat, iar la sfîrșitul intervalului va 
ploua temporar.
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către eroicul popor cuban

LE L E G RAM E E XTERNE

Sa fâe restabilit© cSreptwrile 
IR» 3V Chineze in ©♦ U;

Adunarea Comitetului 
pentru apărarea

NaționaS 
p'ăcii

Conferințe, simpozioane, expoziții

„In epoca noaßträ de 
mari prefaceri sociale, de 
mari cuceriri tehnico-știiri- 
țifice, este necesar mai 
mult ca oricînd să se dea 
dovadă de rațiune și înțe
lepciune în politică, eă se 
caute cu răbdare soluții 
pașnice în rezolvarea 
problemelor internaționa
le. . Alături de partizanii 
păcii de pretutindeni, 
considerăm ca .o îndato
rire a tuturor guvernelor 
să. manifeste deosebită 
grijă pentru a preîntîm- 
pina războiul termonu
clear, pentru a menține și 
î ri pacea".

Cu aceste cuvinte, ro
stite de dead. Mihail Halea, 
președintele' Comitetului 
național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, s-a 
încheiat adunarea de soli
daritate cu eroicul popor 
cuban, a Comitetului Na
țional pentru Apărarea 
Păcii, care a avut loc 
vineri seara în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală.

în prezența a sute de 
membri ai Comitetului na
țional pentru apărarea 
păcii, ai • comitetelor de 
luptă pentru pace din 
orașul, regiunea , și raioa
nele din București, la mi
ting a .luat cuvîntul prof, 
univ. Mlhail Ghelmegeanu, 
care a spus printre altele: 
Formația mea juridică îmi 
impune să judec acțiunile 
întreprinse recent de gu
vernul S.U.A., să compar 
și să trag concluzii prin 
prizma normelor înde

obște recunoscute care 
reglementează relațiile în 
comunitatea umană. Pro- 
clamîndu-și ca țel răstur
narea unui guvern legal 
și schimbarea regimului 
social al unei țări și res
pectiv orînduirea aleasă 
în mod liber de poporul 
cuban, guvernul ameri
can săvîrșește cea mai 
flagrantă încălcare a prin
cipiilor c°re stau la teme
lia Cartei Națiunilor Unite. 
Acțiunile agresive între
prinse de guvernul S.U.A. 
sînt o încercare de a răpi 
poporului cuban un drept 
sacru : dreptul de a-și 
alege în mod liber calea 
de dezvoltare. Avertis
mentul serios dat de 
Uniunea Sovietică, poziția 
de condamnare a arbitra- 
liului adoptată de zeci de 
state, trebuie să. tempe
reze pornirile agresive ale 
imperialiștilor americani.

• Vorbitorul a arătat că 
luările de poziție ale sta
telor socialiste, înflăcărată 
lor chemare la rațiune au 
fost' salutate cu satisfac
ție, fiind sprijinite cu tărie 
de toți cei cărora le sînt 
cu adevărat scumpe inte
resele păcii și securității 
generale.

— Lucram la laminor — 
a spus printre altele mun
citorul Toma Iarca de la 
Uzinele „Republica" — 
cînd am aflat despre noile 
acțiuni ale guvernului Sta
telor Unite care amenință 
în aceste zile libertatea, 
independența și suverani

tatea eroicului popor cu- 
; ban. Am fost cuprins de 

o puternică indignare, 
sentiment pe care l-au 
împărtășit și tovarășii mei 
de muncă, în numele că
rora vorbesc de la aceas
tă tribună. Eroicul popor 
al Cubei libere nu este 
singur. Avînd de partea 
sa dreptatea, el nu va 
putea fi îngenuncheat. 
Alături de el se află po
poarele țărilor socialiste, 
toate forțele iubitoare de 
pace din lumea întreagă. 
Popoarele au posibilitatea 
de a-i înfrîna pe agresori, 
de a bara calea războ
iului.

Simțămintele noastre de 
solidaritate deplină cu 
dauza dreaptă a poporu
lui cuban, voința noastră 
de a apăra pacea au fost 
exprimate clar în recenta 
declarație a guvernului 
R.P. Romîne'.

Luînd cuvîntul, general
colonel în rezervă îîie 
Crețulescu, membru al 
Comitetului național pen
tru apărarea păcii, a ară
tat că acțiunile arbitrare 
ale S.U.A. împotriva Cu
bei au generat încordarea 
situației internaționale, au 
creat Un pericol pentru 
pacea lumii. Popoarele li
bere s-au ridicat cu fermi
tate în apărarea păcii. 
Noi am primit cu satisfac
ție răspunsurile date de 
N. S. Hrușciov la mesajul 
secretarului general provi
zoriu al O.N.U., U Thant, 
și' la scrisoarea lui Ber
trand Russell. Sperăm că

și guvernul S.U.A. va da 
ascultare cerințelor po
poarelor.

— Probabil că ceea ce 
neliniștește mai mult gu
vernul S.U.A. — a spus 
prof. univ. Suzana Gîdoa— 
este faptul că poporul cu
ban, devenit stăpîn pe 
soarta sa, oferă popoare
lor din America Latină și 
altor popoare un exemplu 
elocvent de dezvoltare li
beră pe calea progresu
lui și demonstrează că 
dominația monopolurilor 
poate fi înlăturată. Plin 
de demnitatea cucerită 
prin lupte și jertfe, avînd 
dorința fierbinte de liber
tate, de pace, de inde
pendență națională acest 
popor va învinge.,

în numele corpului di
dactic și al studenților de 
la Institutul de petrol, 
gaze și geologie, a vor
bit prof. dr. Nicolae Pe- 
tzulian.

Participant! la miting 
au adoptat o moțiune de 
solidaritate cu cauza e- 
roicului popor cuban, în 
care se spune printre al
tele: Sprijinim cu toată 
hotărîrea Declarația gu
vernului R.P. Romîne pri
vind acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotriva Cu
bei. Ne adresăm partiza
nilor păcii din lumea în
treagă cu convingerea că 
ei vor face totul în scopul 
unirii eforturilor tuturor 
oamenilor cinstiți, pentru 
salvgardarea cauzei păcii 
și independenței popoa
relor.

în cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, continuă să se desfășoare 
în întreaga țară numeroase manifes
tări cultural-artistice.

Vineri, la Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală un mare nu
măr de cetățeni au luat parte la 
simpozionul cu tema „Creșterea ni
velului de trai al poporului sovietic 
în anii construcției desfășurate a co
munismului". Cu acest prilej au 
vorbit Octav Livezea’nu, vicepre
ședinte al Institutului romin pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
ing. Vasile Bumbăcea, vicepreședin
te al Comitetului de stat pentru 
construcții, arhitectură și sistemati
zare și prof. univ. Marin Lupu, rec
torul Institutului de științe economi
ce „V. I. Lenin".

Despre „Voința de pace a popoa
relor, factor călăuzitor al politicii 
externe a U.R.S.S." a vorbit. în aula 
Facultății de științe juridice, Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru cultură și artă.

Acad. A. V. Palladin, directorul 
Institutului de biochimie al Acade
miei de Științe a R.S.S. Ucrainene a 
ținut în aula Academiei din Capi
tală conferința „Metabolismul pro
teic din creier în condițiile hiber
nării". Conferința a fost urmărită cu 
interes de academicieni, membri co
respondenți ai Academiei, cercetă
tori științifici, profesori și alți oa
meni de știință.

La Petroșeni, Vulcan și Petrila 
s-au organizat simpozioane cu tema

„Femeia sovietică, participantă acti
vă la construirea comunismului". 
Sute de sider.urgiști de la Combina
tul din Hunedoara au participat la 
jurnalul de actualități științifice 
„Din lumea științei și tehnicii so
vietice".

în Craiova, la Casa de cultură a 
sindicatelor, s-a prezentat în pre
mieră piesa „Un milion pentru un 
surîs" de A. Sofronov, iar la Casa 
prieteniei romîno-sovietice s-a orga
nizat o seară a prieteniei la care au 
luat parte constructori de mașini a- 
gricole de la Uzinele „7 Noiembrie* 
și alți oameni ai muncii din locali
tate.

în orașul Oradea, în stațiunile 
balneo-climaterice „1 Mai" și „Vic
toria”, la casele raionale de cultură 
din Salonta, Beiuș, Chișinău-Oriș, 
Dr. Petru Groza, precum și în peste 
600 de cămine culturale și colțuri 
roșii din satele regiunii Crișana au 
avut loc în ultimele două săptămîni 
numeroase conferințe la care au a- 
sistat peste 150 000 de oameni ai 
muncii romîni, maghiari și de alte 
naționalități din această parte a 
țării.

In centrul orașului Cîmpulung 
Muscel s-a amenajat expoziția cu 
tema „Din viața și activitatea con
structorilor comunismului". Fotogra
fiile și graficele expuse ilustrează 
realizări din mari uzine ale Uniunii 
Sovietice și din agricultură.

(Agerpres)

NEW YORK 26 (Agerpres). — în 
ședința plenară din dimineața zilei 
de 26 octombrie a Adunării Gene
rale a continuat discuția în proble
ma restabilirii drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze în 
O.N.U. Acest punct a fost inclus pe 
ordinea de zi la propunerea Uniunii 
Sovietice, ea prezentînd un proiect 
de rezoluție care cuprinde cererea 
ca ciankaișiștii să fie înlăturați din 
toate organismele O.N.U., iar repre
zentanții guvernului R. P. Chineze 
să fie invitați să-și ocupe locurile în 
toate organismele Organizației Na
țiunilor Unite.

La ședință au luat cuvîntul re
prezentanții Nepalului, Noii Zeelan- 
de, Paraguayului, Spaniei, .R.A.U., 
Algeriei, Australiei, Republicii Con
go cu capitala la Brazzaville, Indiei 
și Indoneziei.

Plan de reforme
SANAA 26 (Agerpres), — După cum 

transmite agenjia Men, în capitala Re
publicii Arabe Yemen, Sanaa, a avut 
loc o consfătuire economică sub pre
ședinția primului ministru, generalul As 
Sallal.

In cadrul consfătuirii, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Al Baidani, a 
prezentat proiectul unor reforme în
semnate printre care crearea unui fond 
de invesfifii la care sfatul să participe 
înfr-o proporfie de 50 la sută și care 
să slujească la înființarea de întreprin
deri mixte — particulare și de sfat — 
precum și crearea de cooperative a-

La Uzinele „Grivița Roșie“

In timpul mitingului

Sosirea unei delegații 
din R. P. F. Iugoslavia
La invitația ministrului comerțu

lui exterior al R. P. Romîne a sosit 
în ,țara noastră, la 24 octombrie o 
delegație iugoslavă, formată din se
cretarul de stat pentru industrie, D. 
Kekici și secretarul de stat adjunct 
pentru comerț exterior, V. Gaia- 
novici. Scopul vizitei delegației- iu
goslave în R. P. Romînă este de a 
cunoaște mai îndeaproape realizările 
industriei noastre, în vederea găsirii 
de noi posibilități pentru lărgirea 
schimburilor comerciale romîno- 
iugoslave.

în ziua de 24 octombrie delegația 
iugoslavă a vizitat principalele secții 
ale Combinatului siderurgic Hune
doara.

La 25 octombrie delegația iu
goslavă a fost primită de tovarășul 
Gogu Rădulescu, ministrul comer
țului exterior. La convorbirile care 
au avut loc au participat, de ase
menea, din partea romînă Gh. Rădoi, 
șef al departamentului construcții
lor-de mașini din Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
și M. Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din partea 
iugoslavă — A. Milatovic, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.F. Iugoslavia în R. P. Romînă 
și V. Knezevic, prim-secretar al am
basadei.

In aceeași zi, delegația iugoslavă 
a vizitat cel de-al 4-lea Pavilion de 
mostre al R. P. Romîne.

Oaspeții continuă vizitarea altor 
obiective industriale din țara noas
tră. (Agerpres)

Rishikesh Shaha, reprezentantul 
Nepalului, a cerut Organizației Na
țiunilor Unite să țină seama de 
realitatea politică și să pună capăt 
situației în care de 13 ani în O.N.U. 
lipsește un reprezentant legal al gu
vernului R. P. Chineze.

Ministrul afacerilor externe _ al 
Nepalului a spus că delegația lui va 
vota pentru proiectul sovietic de re
zoluție în această problemă.

Mohammed Khemisti, ministrul 
afacerilor externe al Algeriei, s-a 
pronunțat, de asemenea, în sprijinul 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze.

Delegații R.A.U., Indiei, Indoneziei 
s-au pronunțat, de asemenea, pentru 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze în 
O.N.U.

în R. A. Yemen
gricole în vederea creării de posibi
lități pentru mecanizarea agriculturii.

Alte reforme prevăd promulgarea 
unei legi în care să fie definite drep
turile și datoriile cefăfenilor, întocmi
rea unui cod comercial și à unui cod 
maritim, o politică de larg acces la 
toate formele de învă(ămînf, crearea 
unei bănci centrale.

Al Baidani a anunțat totodată apro
piata introducere a unei constituții pro
vizorii prin care să fie definite obiec
tivele revoluției și sistemul de guver- 
namînt.

ÎN ACESTE ZILE, ÎN BULGARIA FRĂȚEASCA

Ca și toți oamenii cin
stiți din întreaga lume 
sîntem alături de poporul 
cuban în apărarea cauzei 
sale drepte. Prin astfel de 
cuvinte muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la 
Uzinele „Grivița Roșie“ din 
Capitală și-au exprimat 
în cadrul mitingului care 
a arvut loc în marea sală 
montaj-vagoane,* hotărîrea 
lor de a contribui, alături 
de întregul nostru popor, 
de toate forțele păcii, la 
zădărnicirea acțiunilor a- 
greslve întreprinse de 

S.U.A. împotriva libertății 
poporului cuban și a păcii.

— Sub pretextul că tî- 
năra Republică Cuba ar a- 
menința securitatea S.U.A., 
cercurile conducătoare a-

merlcane au recurs la 
măsuri grave care pun în 
primejdie pacea — a spus 
oțelarul Valeriu Paleologu. 
Nu poate fi vorba de vreo 
amenințare din partea 
Cubei, la adresa S.U.A. 
sau a oricărei alte țări, ci 
de o încercare a imperia
lismului de a sugruma li
bertatea poporului cuban, 
de a-1 împiedica să mear
gă pe calea ce și-a ales-o. 
Nouă ne este scumpă pa
cea și sîntem hotărîți să 
facem totul pentru a o 
apăra. Atît declarația gu
vernului sovietic, cît și de
clarația guvernului R. P. 
Romîne arată ’ că țările 
socialiste se pronunță cu 
toată fermitatea împotriva 
acțiunilor întreprinse de 
S.U.A. contra Cubei și

sînt hotărîte să-și aducă 
întreaga contribuție, la 
apărarea păcii.

— Este clar că cercu
rilor imperialiste nu le 
este pe plac dezvoltarea 
Cubei libere, democratice 
— a spus muncitoarea 
Elena Mateescti. Ele vor 
să dicteze eroicului popor 
cuban ce rînduieli interne 
să-și stabilească șl de 
aceea recurg la mijloace 
care pot tulbura pacea. 
Dar poporul cuban nu 
poate fi îngenuncheat, 
pentru că alături de el 
sînt forțele păcii și pro
gresului din lumea în
treagă.

— Acțiunile S.U.A. îm
potriva Cubei sînt un a- 
tentat la libertatea și in
dependența tuturor po-

(Foto : A. Cartoțanu) 
poarelor — a spus în cu
vîntul său, printre altele 
inginerul Florea Sfîrîială. 
Dar Cuba nu este singură, 
alături de ea sînt țările 
socialiste și alte state 
iubitoare de pace, în
treaga omenire progre
sistă. Să nu uite imperia
liștii că nimeni nu' poate 
în vremea noastră să a- 
tenteze . nepedepsit la pa
cea lumii.

în încheiere a fost a- 
doptată o moțiune prin 
care participant!! la mi
ting aprobă întru totul De
clarația guvernului R.P. 
Romîne, poziția Uniunii 
Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste și cer cu 
hotărîre ca S.U.A. să în
ceteze acțiunile agresive.

Glasul oamenilor de cultură
Oamenii de cultură și 

artă din București s-au 
întrunit vineri seara pen
tru a-și manifesta solida
ritatea cu eroicul popor 
al Cubei și pentru'- a lua 
atitudine împotriva acțiu
nilor primejdioase pentru 
pace, întreprinse de 
S.U.'A.'. 'în sala Casei uni
versitarilor erau prezenți 
scriitori, artiști plastici, 
muzicieni, actori, cineaști, 
critici, printre care perso
nalități marcante ale vie
ții noastre culturale. Mi
tingul a fost deschis de 
acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii scriitori
lor din R. P. Romînă.

A luat apoi cuvîntul 
poetul Eugen Jebeleanu. 
Ochii tuturor — a spus el 

<— se îndreaptă în aceste 
zile către Cuba. Oamenii 
de bună credință, oamenii 
care iubesc pacea, munca, 
liniștea, dreptatea, liber
tatea, oamenii care urăsc 
tirania, înjosirea omului de 
către alt om, împilarea, 
insolența, sînt alături de 
Cuba. Aprobăm cu înflăcă
rare Declarația guvernu
lui nostru care exprimă 
voința unanimă a oameni
lor muncii din patria 
noastră, de a depune toate 
eforturile pentru păs
trarea păo|J. Uniunea So
vietică, în Declarația

plină de înțelepciune a 
guvernului său, propune 
căi de soluționare a a- 
cestei situații. Răspunsul 
trimis de N. S. Hrușciov 
secretarului general pro
vizoriu al O.N.U. dove
dește simțul de înaltă răs
pundere față de omenire 
Care a călăuzit și călăuzeș
te în continuare politica 
Uniunii Sovietice.

Noi, oamenii de știință și 
de cultură — a spus maes
trul emerit al artei Ion 
Dumitrescu, prim-secretar 
al Uniunii compozitorilor 
din R. P. Romînă — ne 
unim glasurile cu acelea 
ale oamenilor cinstiți din 
lumea întreagă, pentru a 
chema Ia rațiune guver
nul Statelor Unite ale A- 
mericii, care prin acțiunea 
sa nesăbuită a agravat si
tuația internațională, a 
pus în primejdie pacea. E- 
roicul popor cuban, care 
și-a cucerit libertatea cu 
prețul unor grele jertfe, 
nu vrea nimic altceva de- 
cît să fie lăsat să-și con
struiască o viață nouă, 
demnă, lipsită de exploa
tare și asuprire. Ne ex
primăm încrederea că for
țele păcii vor triumfa și 
de astă dată, că agravarea 
situației internaționale de 
către S.U.A. va fi lichida
tă pe calea tratativelor, 
datorită poziției ferme,

calme, a Uniunii Sovieti
ce și tuturor țărilor socia
liste.

Dintre participanți, a 
mai luat cuvîntul Aura 
Buzescu, artistă a poporu
lui. „Prin acțiunile lor în
țelepte, prin propunerile 
pătrunse de grija pentru a- 
părarea păcii, pentru viito
rul omenirii, Uniunea So
vietică, țările socialiste, 
alte state iubitoare de pace 
și-au spus răspicat cuvîn
tul în legătură cu actuala 
situație internațională. Mă 
alătur din toată inima De
clarației guvernului țării 
noastre, declarațiilor U- 
niunii Sovietice și celorlalte 
state socialiste, în care 
s-a cerut cu hotărîre să se 
pună capăt acțiunilor gu
vernului S.U.A. împotriva 
suveranității și indepen
denței Cubei, și în care 
s-au propus măsuri efi
ciente pentru destinderea 
încordării în relațiile in
ternaționale. A trecut vre
mea cînd imperialismul 
putea amenința și acționa 
în voie”.

în cuvîntul său, scriito
rul Titus Bopovici a arătat 
printre altele : în sprijinul 
poporului cuban, în apă
rarea păcii s-a ridicat nu 
numai lagărul puternic 
al socialismului, cu marea 
sa forță morală și mate
rială, ci tot ceea ce

și arta
este om, tot ceea ce 
crede în om și în forțele 
lui, toți cei care respectă 
un popor eroic, un popor 
pentru care deviza funda
mentală „Patria sau moar
tea ! Vom învinge !” este 
însăși existența lui de fie
care zi. La propunerile 
realiste, ferme, înțelepte 
ale Uniunii Sovietice, în
treaga omenire nu așteap
tă decît un singur răs
puns din partea S.U.A. : 
rezolvarea acestor pro
bleme de mare însemnă
tate pentru pacea lumii,, 
prin tratative”.

Adunarea a votat o mo
țiune în care se spu
ne printre altele : „De 
la tribuna acestui mi
ting ne alăturăm gla
sul nostru glasului tu
turor oamenilor muncii, 
ne exprimăm indignarea 
față de măsurile agresive 
ale guvernului S.U.A. și 
ne solidarizăm cu lupta 
dreaptă a eroicului popor 
cuban. Cuba va învinge !

*
Adunări similare au mai 

avut loc la Uzinele „Vul
can* din Capitală, la Pa
latul cultural din Tg.-Mu- 
reș, unde au luat parte 
cadrele didactice și stu
denții din acest centru 
universitar, la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, la 
șantierul naval din Galați,

$«a încheiat colocviul 
de teoria probabilităților
Ieri și-a încheiat lucrările coloc

viul de teoria probabilităților orga
nizat la Brașov între 22—26 octom
brie de către Secția de științe ma
tematice și fizice a Academiei R.P. 
Romîne și Societatea de științe ma
tematice și fizice. în cadrul acestui 
colocviu oamenii de știință din țara 
noastră și de peste hotare au pre
zentat 43 de comunicări despre teo
ria probabilităților și aplicațiile ei.

Oamenii de știință de peste ho
tare, participanți la lucrările coloc
viului, printre care A. Renyi (Buda
pesta), B. Finetti (Roma), M. Ullrich 
(Praga), au subliniat contribuția 
școlii romînești de matematică în 
dezvoltarea teoriei probabilităților și 
aplicațiile ei. (Agerpres)

Conferință de presă 
la ambasada Republicii Cuba

Vineri după-amiază ambasada Re
publicii Cuba în R.P. Romînă a or
ganizat o conferință de presă în 
legătură cu acțiunile S.U.A. îndrep
tate împotriva eroicului popor cu
ban. A vorbit ambasadorul Manuel 
Yepe Menendez.

La conferința de presă au parti
cipat redactori ai presei centrale, 
ai radioteleviziunii și ai Agenției ro
mîne de presă „Agerpres“, corespon
denți ai presei străine, reporteri 
foto și cinematografici. Au fost de 
față, atașați de presă ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în* R. P. Ro
mînă.

încă de departe, de la fereastra 
avionului, Sofia — . capitala R. P. 
Bulgaria — îți dezvăluie întreaga ei 
frumusețe în aceste zile însorite de 
toamnă. Viața orașului pulsează 
din.plin. .Chiar de la sosire, călăto
rul cunoaște atmosfera de entuziasm 
și munca susținută cu care oamenii 
muncii întîmpină cel de-al 8-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar. Pe străzi pot fi văzute pa
nouri și afișe cu chemări mobiliza
toare, în ziare se publică numeroase 
știri despre activitatea colectivelor 
de muncă din întreaga țară care 
cinstesc prin succesele lor în pro
ducție apropiatul congres.

în centrul atenției generale stă 
dezbaterea proiectului de Directive 
ale celui de-al 8-lea Congres al 
P.C.B. Iși spun părerea și fac pro
puneri muncitori, specialiști, oameni 
de știință din diferite domenii de 
activitate. în timpul dezbateri
lor au fost scoase la iveală 
noi rezerve privind creșterea pro
ducției și productivității muncii ; în 
fiecare unitate de producție s-au 
alcătuit comisii speciale care vor 
analiza aceste propuneri. S-au al
cătuit în acest sens șl comisii de 
specialitate pe orașe, pe ramuri de 
producție în industrie și agricultură.

Am vizitat cartierul „Krasriaia 
poliana" din Sofia unde se întinde 
șantierul de construcție a noii uzine 
de electrocare. Constructorii s-au 
angajat ca în cinstea congresului 
să dea în exploatare noua uzină 
cu 15 zile înainte de termen. în 
fruntea întrecerii se află brigada 
condusă de Stamen Manasiev, Erou 
al Muncii Socialiste. însuflețiți de 
directivele partidului, constructorii 
și-au propus ca pină la 5 noiem
brie, data deschiderii lucrărilor con
gresului, să termine construcția 
principalelor clădiri ale uzinei.

O știre publicată în ziare anunță 
că unitățile industriale din Sofia au 
realizat de la începutul anului șl 
pînă în prezent economii în valoare 
de 2 200 000 de leva.

Realizările în producție ale oame

nilor muncii din Capitală sînt com
pletate de cele dobîndite de colecti
vele din întreaga Bulgarie fră
țească. Mina „Gheorghi Dimitrov" 
din Pernik a îndeplinit înainte de ter
men planul de producție .pe 10 luni.

Minerii vor da peste plan aproxima
tiv 250 000 de tone de cărbune. Toate 
întreprinderile din Pernik iau parte 
la mișcarea pentru mal mult căr
bune, mai mult metal. Muncitorii de 
la Uzina „V. I. 
Lenin“ și-au înde
plinit planul de 
producție pe 9 
luni cu 123 la sută 
și au economisit 
în această pe
rioadă 233 000 
kWh de energie 
electrică.

Colectivele de 
muncitori din în
treprinderile raio
nului Hascovo 
și-au îndeplinit la 
rîndul lor planul 
de producție pe 
10 luni cu 14 zile 
înainte de vreme. 
Pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie ei 
s-au angajat să 
obțină peste plan 
o producție în va
loare de 5 850 000 
leva, iar pînă la 
sfîrșitul anului să 

economisească 
1 960 000 leva.

Cu același en
tuziasm se mun
cește în aceste 
zile și pe ogoare. 
Membrii gospodă
riilor agricole co
operative de mun
că și lucrătorii 
din. gospodăriile

de stat se străduiesc să execute 
însămînțările de toamnă și celelalte 
lucrări în cît mai bune condiții. 
Cooperatorii din comuna Praveț, 
regiunea Sofia, lucrează acum la 
extinderea canalelor de irigație. 
Astfel de lucrări execută și țăranii 
din comuna Șismanov Val, regiunea 
Mihailovgrăd, cei din Stfajițaj re
giunea Tîrnovo, șl alții.

Succesele oamenilor muncii bul
gari în cinstea congresului sînt o 
nouă mărturie a dragostei și atașa
mentului față de partidul comunist, 
o expresie a voinței lor nestrămu
tate de a depune toate eforturile 
pentru măreața cauză a construirii 
socialismului.

C. LINTE

Stara-Zagora. Lucrări de construcții la termocentrala 
din cadrul complexului industrial „Marița-Vostoc".

(Foto : B.T.A.)

INFORMAȚII
• Vineri seara a plecat în R. D. Ger

mană tov. Anton Moisescu, președintele 
Crucii Roșii a R.P. Romîne, care va . par
ticipa la lucrările celui de-al V-lea Con
gres al Crucii Roșii a R. D. Germane, 
ce va avea loc la Leipzig între 29 și 31 
octombrie.

0 Ministerul Invătămîntului anunță că 
luni 19 noiembrie va avea loc concertul 
de admitere pentru învătămîntul post
universitar de ingineri economiști, la In
stitutul politehnic București.

Concursul se va tine la următoarele 
secții : construcții de mașini, siderurgie, 
electrotehnică, energetică, telecomunica
ții, construcții, industria petrolieră — 
exploatare și prelucrare, industria alimen
tară, agricultură.

La açest concurs se pot .prezenta ingi
neri care îndeplinesc condițiile cerute de 
H.C.M. nr. 649/1961.

0 La tragerea specială Loto-Central 
din 26 octombrie 1962, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

42, 17, 19, 22, 62, 74, 12, 57, 55, 37 ;
Premiul special A : 74, 55, 17 ; Premiuj 
special B : 12, 57, 621 Premiul special C : 
22, 42, 37.

Campionatele mondiale 
de volei

• Echipa masculină a U.R.S.S.— 
campioană a lumii ® Reprezentativa 

R. P. Romîne — pe iocul trei
MOSCOVA (prin telefon). — Ieri la 

Palatul Sporturilor de la Lujniki s-au în
cheiat campionatele mondiale de volei. 
Prin victoria obținută în partida cu echi
pa R. P. Polone, (scor 3—2) echipa mas
culină a Uniunii Sovietice a terminat 
neînvinsă turneul final, cîștigînd titlul 
de campioană mondială.

Victoria echipei sovietice este pe de
plin meritată, ea arătind superioritatea 
celei mai puternice formații a campiona
telor, formație care de la primul pînă la 
ultimul meci a avut o comportâre con
stant superioară.

Tot ieri echipa masculină a țării noas
tre a obținut o victorie de prestigiu în 
fața puternicei echipe a R. S. Ceho
slovace. In ultimul său meci, echipa ro
mînă a jucat la nivelul posibilităților sale 
reale. Deși întîlneau o formație foarte 
puternică, jucătorii noștri au luptat cu 
multă voință pentru victorie, obținînd-o 
la capătul a patru seturi viu disputate. 
In afara primului set — pierdut la sco
rul 9—15 — echipa romînă a desfășurat 
un joc organizat și eficace. Scor final : 
3—1 (9—15, 15—11, 15—13, 15—12). Cei 
mai buni jucători din echipa noastră au 
fost Chezan, Bărbuță și Drăgan.

Alte rezultate: Japonia—Brazilia 3—1: 
R. P. Ungară—R. P. Chineză 3—1; R. P. 
Bulgaria—R.P.F. Iugoslavia 3—2.

Deși a pierdut, echipa R. S. Ceho
slovace s-a clasat pe locul II, ea obți- 
nînd în turneul final 7 victorii, înaintea 
echipelor R. P. Romîne (locul 3) și R. P. 
Bulgaria (locul 4), flecare cu cîte 6 vic
torii.

Clasamentul turneului final : 1. U.R.S.S.; 
2. R. S. Cehoslovacă; 3. R. P. Romînă; 
4. R. P. Bulgaria; 5. Japonia; 6. R. P. 
Polonă; 7. R. P. Ungară; 8. R.P.F. Iugo
slavia; 9. R. P. Chineză; 10. Brazilia.

M. POPESCU

„Cupa Europei" la fotbal : Spania — R. P. Romînă

Fotbaliștii noștri pleacă mîine
La aparifia acestor rînduri, fotbaliștii 

noștri au bagajele făcute și biletele de 
avion în buzunare. Urmează să-i condu
cem mîine la aeroport și să le urăm din 
inimă : succes în meciul cu Spania. Joc 
greu, fără îndoială, dar nu numai pentru 
echipa noastră, ci și pentru gazde. Căci 
spre Madrid, via Paris, zboară să se a- 
firme (ocazie ce nu trebuie să le scape), 
tinerii Petru Emil, Popescu, Ghergheli, 
Ivansuc, Voinea, alături de încercafii și 
mai pujin emotivii Ozon, Macri, Nun- 
weiller, Koszka. Așa cum am făcut de a- 
fîtea ori, vom fi bucuroși să însemnăm 
cu majuscule numele unui nou portar cu-

rajos, atent și prompt : Sfetcu, transfor
mările impecabile ale lui Ozon, viteza lui 
Ivansuc, impetuozitatea lui Voinea, spirt-, 
tul de sacrificiu, de necrufare a forțelor 
manifestat de cei ce trebuie să apere — 
ca niciodată — prestigiul sportului din 
tara noastră. In jocul ei, echipa să simtă 
mereu încurajările milioanelor de iubitori 
ai fotbalului din fara noastră, gîndurile 
pline de simpatie pentru cei ce vor îm
brăca tricoul national în întrecerea cu pu
ternica formafie spaniolă.

Drum bun și succes I

C. MANTU

Echipa spaniolă continuă pregătirile
MADRID (prin telefon). — După 

decepția și eșecul din Chile, federația 
spaniolă de fotbal a hofărît să întine
rească echipa națională și să renunțe 
la serviciile — după 10 ani — a jucă
torilor de naționalitate străină și mai 
ales la cele ale fotbaliștilor numiți aici 
„oriundos“.

Noul selecționer José Villalonga a 
luat ca „banc“ de încercare „Cupa 
Europei” și ca început meciul de la 1 
noiembrie cu echipa Romîniei, în care 
va prezenta o formație tînără.

Care vor fi cei 11 ? Villalonga nu e 
hofărît încă, așteaptă meciurile de 
campionat de duminică. Dar cred că nu 
mă înșel dacă anticipez : portar : Vi
cente (Real — 31 ani), ca rezervă : Sa- 
durnl (Barcelona — 21 ani) ; fundași 1

Rodri (Barcelona — 28 de ani) ; Ri- 
villa (Atletico — 26 de ani) ; Calleja 
(Atletico — 26 de ani) ; ca mijlocași 
vor fi probabil : Verges (Barcelona — 
26 de ani), Pachin (Real — 23 de ani). 
In sfîrșit, la înaintare : Jones (Atletico 
— 24 de ani), Amancio (Real — 21 de 
ani), Marcelino (Saragoza — 22 de 
ani), Adelardo (Atletico — 22 de ani), 
Collar (Atletico — 28 de ani).

Bineînțeles pînă la 1 noiembrie, ora 
16,30 (ora Madridului), cînd arbitru! 
englez K. G. Aston va fluiera începutul 
jocului pe marele stadion „Bernabeau“, 
Villalonga ar putea, de pildă, să-l așeze 
pe Gento pe extremă, dîndu-i ca parte
neri apropia)! pe Amancio și Veloso.

JOSÉ BORIE
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lucrările Consiliului ile„Camera ermetică
a politicii americane

STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 
La 26 octombrie, la Stockholm s-a 
deschis o ședință a 
siliului Mondial al 
rile prezidiului iau 
brii lui, precum și 
vieții publice invitați în mod spe
cial, în total aproximativ 50 de per
soane. Printre participantă la șe
dință se află J. Bernal, președintele 
executiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, L. Luzzatto (Ita
lia), A. Lundkvist, A. Andreen (Sue-

Prezidiului Con- 
Păcii. La lucră- 
parte toți mem- 
reprezentanți ai

dia). E. Corona (Republica Cuba)’, 
W. Elfes (R.F. Germană), A. Norden 
(R.D. Germană), Lloyd McMurray, 
(S.U.A.), Ilya Ehrenburg, V. P. Te- 
reșkin (U.R.S.S.), I. Montagu (An
glia), Cen Șen-i (Republica Populară 
Chineză), Chatur Nardin Malaviya 
(India) și alții.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii va discuta problemele actuale 
ale situației internaționale, inclùsiv 
problema acțiunilor agresive ale 
S.U.A. împotriva Republicii Cuba.

Miercuri, într-o pauză a ședinței 
Consiliului de Securitate, numeroși 
delegați din țări neutre își manifes
tau uimirea față de lipsa de rea
lism a S.U.A. Unul dintre ei, se ex
prima printr-o imagine plastică : 
„Am impresia că diplomații ameri
cani s-au închis într-o încăpere 
ermetică, fără nici un fel de ieșire, 
iar noi, diplomații 
învîrtim de jur împrejur 
felul de chei, ca 
tuși o portiță. Este 
spunea el — că 
la Washington se 
poate adopta o 
poziție atît de ne- 
înțeleaptă și ris
cantă".

Intr-adevăr, pes
te patruzeci de 
țări afro-asiatice, 
adăugat ulterior încă 12 țări afri
cane foste colonii franceze, se aflau 
de cîteva zile în căutarea unei so
luții. Efortul s-a concretizat, după 
multe întrevederi și consultări, în 
mesajul trimis de U 
Hrușciov și lui J. F.

In cursul ședinței 
apărut și mai mult

ceilalți, ne 
cu tot 

să le găsim to- 
de necrezut, —

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS : La ședința din 25 octombrie 
a Consiliului de Securitate a conti
nuat discutarea problemei cubane.

Delegatul S.U.A., A. Stevenson, a 
salutat declarația lui N. S. Hrușciov, 
cuprinsă în scrisoarea de răspuns a- 
dresată lui Bertrand Russell, că gu
vernul sovietic „nu va lua nici o 
hotărîre nerezonabilă“ în criza crea
tă în legătură cu Cuba. Stevenson a 
declarat chiar că „S.U.A. n-au făcut 
nici un fel de obiecțiuni împotriva 
livrărilor sovietice de 
ve în Cuba“.

Delegatul american 
din nou afirmațiile 
S.U.A., chipurile, n-au avut o altă 
soluție în afară de aceea de a insti
tui blocada împotriva Cubei. Dacă 
am fi făcut' mai puțin, a declarat cu 
fățărnicie Stevenson, ar fi însemnat 
o trădare a obligațiilor noastre în 
fața lumii. La sfîrșitul cuvîntării 
sale, Stevenson a dat citire răspun
sului președintelui Kennedy adresat 
lui U Thant că guvernul S.U.A. este 
de acord să ducă „tratative prelimi
nare“ în legătură cu criza cubană.

Apoi a luat cuvîntul reprezentan
tul Cubei, G. Inchausteguy. Voi fi 
foarte scurt, a spus el. Declarația 
pe care a făcut-o chiar acum repre
zentantul S.U.A. constituie cea mai 
bună dovadă că criza internațională 
serioasă provocată de S.U.A., cînd 
ele au hotărît să ia o măsură unila
terală împotriva Cubei, s-a bazat pe 
un bluf. Delegatul S.U.A. n-a pre
zentat nici un fel de dovezi înteme
iate că Cuba ar prezenta un pericol 
nuclear pentru emisfera occidentală. 
Armele de care dispune Cuba sînt 
arme exclusiv defensive. Noi am fost 
nevoiți să procurăm aceste arme ca 
urmare a politicii de-a dreptul agre
sive a S.U.A. Manevrele la care re
curg S.U.A. urmăresc să camufleze 
un atac împotriva Cubei.

în cuvîntarea sa, reprezentantul

permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
V. A. Zorin, a arătat că atunci cînd 
S.U.A. au încercat să-și înfăptuiască 
măsurile provocatoare, opinia publi
că mondială, majoritatea membrilor 
O.N.U., care au fost alarmați, au 
exercitat presiuni serioase asupra 
S.U.A. și asupra celorlalte delegații 
occidentale.

După aceasta, dl. Stevenson, în 
urma indicațiilor guvernului său, a 
trebuit să schimbe tonul. Tonul său 
de astăzi se deosebește de cel an
terior. Aliații occidentali, deși spun 
că sînt independenți, sînt nevoiți să 
urmeze linia pe care le-o dictează 
Washingtonul. Reprezentanți ai ace
lor țări care nu sînt legate de blocul 
occidental au declarat ieri că blo
cada este o acțiune ilegală. Ei au 
luat atitudine în apărarea dreptului 
Cubei de a-și organiza apărarea așa 
cum consideră ea necesar. Ei au 
condamnat fățiș acțiunile agresive 
ale S.U.A. și au făcut acest lucru nu 
numai în numele lor, dar și în nu
mele a peste 40 de țări, care nu sînt 
legate de blocuri militare. Glasul lor 
a silit S.U.A. să reflecteze asupra 
acțiunilor Jor viitoare.

Cînd Stevenson a 
acuze U.R.S.S., -toți 
atras atenția asupra

mult decît atît, a remarcat V. A. 
Zorin, în convorbirea cu ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Ken
nedy a asigurat că nu se proiectea
ză nici un fel de acțiuni împotriva 
Cubei și că el are încredere în in
formațiile că în Cuba nu există 
arme ofensive. Aceasta este conta
bilitate în partidă dublă : Dv. în
șelați poporul dv., întreaga lume, 

se constată că 
agravează con-

La Washington manifestanții scan
dau: „Tratative cu Cuba".

Față de un asemenea ecou, ofi
cialitățile de la Washington, găsin- 
du-se într-o situație dificilă 
ceput să manevreze.

în cercurile diplomatice
O.N.U. se afirmă că, inițial, răspun- 

. sul Casei Albe la mesajul lui 
U Thant, a fost trimis spre New- 
York într-o formă categoric negati
vă. Acest răspuns, spun însă cercu
rile menționate ,a fost oprit pe drum 

și apoi revizuit. 
Dar chiar și scri
soarea Casei Albe, 
care a fost citită 
în Consiliul de Se
curitate și în care 
se spune că S.U.A. 
acceptă să ducă 

„tratative preliminare" nu suflă nici 
un cuvînt că ar-fi dispuse să ridice 
blocada. Ceea ce a făcut ca în 
presa de azi să apară 
meroase comentarii, potrivit 
rora S.U.A. ar avea intenția 
continue blocada. Unii dintre 
mentatori, de exemplu Frenkel de la 
„New York Times", consideră de 
aceea că „nu au intervenit modifi
cări în poziția de bază a S.U.A." și 
că de fapt „Washingtonul socotește 
drept inacceptabile propunerile lui U 
Thant“. Observatorii de aici așteap
tă cu nerăbdare primele indicii care 
să le dea posibilitatea de a consta
ta dacă S.U.A. privesc cu seriozitate 
tratativele. Faptul că, 
scriu unele ziare S.U.A. 
nua să lege tratativele 
preliminare nu este un 
realism. După cum se spune 
este recomandabil ca diplomații a- 
mericani să stea Ia lumina zilei și 
nu în camere ermetice.

Corespondentă 
din New York

la care s-au

Thant lui N. S. 
Kennedy.
de joi seara, a 
așteptata cheie 

care a deschis camera ermetică, lă- 
sînd să se vadă bine cine apără 
cauza păcii și cine o amenință. In 
Consiliul de Securitate, o asistență 
numeroasă asculta, cu respirația tă
iată, răspunsul afirmativ al Uniunii 
Sovietice. Un freamăt de ușurare a 
străbătut întreaga sală. Fețele po
somorite ale americanilor aflați în 
galeriile pentru public s-au înseni
nat. Curînd ziare din întreaga lume 
aveau să salute poziția calmă și 
serioasă a Uniunii Sovietice. Chiar 
și ziarul „New York Post" avea să 
scrie : „premierul Hrușciov a trimis 
semnale luminoase, care arată do
rința de a evita o ciocnire fatală“,*

au în-

de la

nu- 
câ-, 

sâ 
co

după cum 
vor conti- 
de condiții 

indiciu de 
aici,

L. RODESCU

arme defensi-

a repetat însă 
absurde că

Răspunsul lui N. S. Hrușciov adresat lui U Thant
primit cu deplină aprobare de întreaga lume

Orcncstra Radioteleviziunii roinînc și-a încheiat turneul în U.R.S.S.

LONDRA 26 (Agerpres). — Răs
punsul dat de N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, lui U Thant, se
cretarul general provizoriu al O.N.U., 
este privit la Londra ca o nouă măr
turie a dragostei de pace a guver
nului sovietic. Opinia publică și 
presa engleză cer ca și S.U.A. să 6e 
situeze neîntnziat pe o poziție 
realistă.

Fiecare ceas cîștigat pentru a se 
putea începe tratative, are impor
tanță, scrie într-un editorial ziarul 
„GUARDIAN“, și de aceea răspun
sul lui N. S. Hrușciov constituie un 
„început util" în această direcție.

Salutînd răspunsul adresat lui U 
Thant de șeful guvernului sovietic, 
„DAILY MIRROR" scrie : „Așadar, 
noi am obținut un răgaz binevenit".

Totuși, subliniază ziarul, pentru ca 
acest răgaz să 
sînt suficiente 
partea U.R.S.S.
mericanilor de

Declarația lui
LONDRA 26 (Agerpres). — TASS 

fransmite : Lordul Bertrand Russell a 
dat publicității în seara zilei de 25 oc
tombrie o declarație, în care se spune :

„Premierului Hrușciov îi revine meri
tul personal pentru preîntîmpinarea 
războiului care implică exterminarea 
nucleară. El a procedat cu cel mai mare 
taci în condițiile unei crize extrem de 
serioase și și-a respectat cu scrupulo- 
zifafe promisiunea cuprinsă în mesajul 
pe care mi l-a adresat. El a promis să 
nu întreprindă nimic pripit, nimic ce 
ar pufea atrage după sine primejdia 
unui conflict...“

în declarafie, Bertrand Russell subli
niază : „Tactul exceptional de care a 
dat dovadă domnul Hrușciov îl obligă

Bertrand Russell
pe președintele Kennedy să accepte 
propunerea sa de a se întîlni și discuta 
la nivel înalt problemele litigioase. 
Blocada reprezintă o încălcare a pre
vederilor dreptului internațional. Ea 
este ilegală și imorală.

Propunerea domnului Hrușciov de a 
se întîlni și discuta sursele conflictului 
trebuie să fie sprijinită de orice om cu 
mintea sănătoasă".

în declarajia lui Russell se spune în 
continuare : „Înfrucît secretarul preșe
dintelui Kennedy pentru problemele 
presei declară că nu a putut găsi tele
grama mea, am hotărît să-l ajut frimi- 
țînd-o din nou în speranța că de data 
aceasta ea va ajunge în mîini mai gri
julii".

devină mai stabil nu 
acțiuni numai din 
„Este de datoria a- 

a ridica blocada".
*

Poziția exprimată de N. S. Hruș
ciov atestă marile eforturi ale Ü- 
niunii Sovietice îndreptate spre sal
varea păcii și a întregii omeniri de 
un război atomic distrugător. Ho- 
tărîrea președintelui Kennedy de a 
bloca Cuba este o aventură care 
periclitează pacea, a declarat Kha
lil Kallas, ministrul finanțelor 
Republicii Arabe Siria.

încercat să 
delegații au 

. ___ _______ caracterului
nejustificat al acțiunilor S.U.A.

în declarația președintelui Ken
nedy din 22 octombrie s-a afirmat 
că el a dispus în cursul ultimei săp- 
tămîni de „fapte incontestabile” că 
în Cuba există baze în stare să dea 
o lovitură nucleară împotriva emi
sferei occidentale. El a primit pri
mele „dovezi incontestabile“ marțea 
trecută, adică la 16 octombrie. Pre
ședintele S.U.A. a primit pe minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, la 18 octombrie, la 
două zile după ce el era deja în 
posesia „faptelor incontestabile”. De 
ce n-a informat el despre acest lu
cru pe ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. ? De ce n-a dorit să aibă 
o explicație cu dînsul ? Pentru că 
nu există nici un fel de 
afara falsurilor 
de investigații.

Nu degeaba ziaristul 
Lippmann, care are suficientă ex
periență și este suficient de bine in
format, scrie astăzi că el vede o pri
mejdie în greșeala comisă de preșe
dintele Kennedy atunci cînd s-a în- 
tîlnit joi cu A. A. Gromîko și, de- 
ținînd date în legătură cu construc
ția de instalații pentru rachete în 
Cuba, el n-a informat despre acea
sta pe A. A. Gromîko.

Acest lucru, scrie Lippmann, a 
însemnat o renunțare la metodele 
diplomației. Dv. domnule Stevenson 
spuneți că sînteți pentru „diploma
ția pașnică, calmă”. Care este di
plomația dv. ? Unde este ea ? Mai

fapte, în
Agenției centrale

american

Din cele spuse 
guvernul S.U.A. 
știent criza și că a pregătit con
știent provocările.

A. Stevenson, care a luat cuvîn
tul pentru a doua oară, neavînd po
sibilitatea să aducă argumente cît 
de cît serioase pentru justificarea 
jocului de duplicitate al diplomației 
americane în cursul convorbirii 
președintelui Kennedy cu ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., A.A. 
Gromîko, n-a găsit altceva mai bun 
decît să desfășoare, în fața Consi
liului de Securitate, un spectacol 
patetic. Delegatul american a încer
cat chiar să ia postura de acuza- 
toi- și să pună- reprezentantului 
U.R.S.S. întrebări cel puțin dema
gogice.

Noi nu ne aflăm în fața unui tri
bunal american, a amintit lui Ste
venson reprezentantul sovietic.
—Stevenson, însă, a continuat farsa. 
La un semn al său, în sala Consi
liului de Securitate au fost prezen
tate falsurile Agenției centrale de 
investigații a S.U.A., după care dele
gatul S.U.A. 
„explicațiile” 
american.

V. A. Zorin 
american a prezentat deja o dată 
la O.N.U. fotografii false, fabricate 
împotriva Cubei de Agenția centra
lă de investigații a S.U.A. Dar el a 
fost demascat curînd chiar de presa 
americană. Ce valoare au aceste fo
tografii ? a întrebat V. A. Zorin. 
Celui care a mințit o dată nu i se 
dă crezare a doua oară.

V. A. Zorin a amintit că U.R.S.S. 
nu are nevoie să-și amplaseze în 
alte țări, de pildă, în Cuba, puterni
cele sale rachete și mijloace pentru 
transportarea rachetelor, pentru a 
respinge lovitura agresorului.

La propunerea reprezentanților 
R.A.U. și Ghanei. care au salutat 
răspunsurile adresate de N. S. Hruș
ciov și J. Kennedy lui U Thant, 
Consiliul de Securitate și-a încheiat 
ședința.

MOSCOVA 26 (Ager
pres). — TASS : Or
chestra Radioteleviziu
nii romîne și-a încheiat 
turneul prin U.R.S.S., 
după ce a concertat la 
Leningrad, Kiev, Riga 
și Moscova. Referin- 
du-se la acest turneu, 
M. Aranovski, scrie în 
ziarul „Izvestia" din 26 
octombrie : „Orchestra 
Radioteleviziunii romî
ne produce o impresie 
strălucită, furnizează o 
autentică desfătare prin 
bogăția dinamicii și 
perfecțiunea tehnicii 
execuției.

Nici unul din grupu
rile orchestrei, 
recenzentul, nu

arată 
_____________ este 

inferior celorlalte ; s-ar 
putea spune multe

despre virtuozitatea 
flautelor, trompetelor, 
despre sunetul excep
țional al cornilor sau 
al clarinetelor etc.”.

Ziarul „Izvestia" re
levă felul în care diri
jorul Iosif Conta a con
dus cu multă pricepere 
orchestra.

De asemenea, autorul 
dă o înaltă apreciere 
interpretării lui Ion 
Voicu, artist emerit al 
R. P. Romîne.

La 26 octombrie. 
Ministerul Culturii al 
U.R.S.S. a oferit o re
cepție cu prilejul în
cheierii turneului prin 
U.R.S.S. al orchestrei 
Radioteleviziunii ro
mîne.

La recepție au parti
cipat Ekaterina Furțe- 
va, ministrul culturii al 
U.R.S.S., Mihail Pesliak, 
vicepreședinte al Comi
tetului de stat al Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legă
turile culturale cu țări
le străine, Alexei Po
pov, ministrul culturii 
al R.S.F.S.R. și alt ’ 
personalități. A at 
parte, de asemenea, Ni
colae Guină, ambasado
rul R.P.R. la Moscova.

Recepția s-a desfășu
rat într-o atmosferă 
caldă, prietenească. ■

La 26 
chestra 
patrie.

octombrie, or- 
a plecat spre

al

a citit o hîrtiuță cu 
fabricate de spionajul

a amintit că delegatul

*
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : U Thant, secre
tar general provizoriu al O.N.U., 
a declarat joi că la 26 octombrie 
va începe convorbiri confiden
țiale cu reprezentanții Statelor U- 
nite, Uniunii Sovietice și Cubei.

încă 12 țări s-au alăturat propunerii 
Thantlui U

Adevărul
pentru americani

Intr-un articol publicat în „New 
York Herald Tribune", sub titlul 
„Criza și actualele alegeri", Walter 
Lippmann scrie :

„Articolul de față a fost scris îna
inte de a se publica vreo declara
ție oficială cu privire la ultimele 
evenimente din Cuba. Dar este scris 
cunoscînd că situația a devenit 
foarte brusc acută și critică. Indi
ferent ce măsură ar hotărî să ia 
președintele, este păcat că această 
măsură trebuie să fie luată în toiul 
unei campanii electorale, și în spe
cial în toiul actualei campanii. Căci 
aceasta a fost deosebit de sterilă 
din punct de vedere al pregătirii 
alegătorilor americani pentru a în
țelege gravele probleme în- care 
sînt profund implicați.

Alegătorilor le vorbesc președin
tele și fostul președinte. Totuși, după 
părerea mea, nici unul dintre ei nu 
a încercat vreodată să explice po
porului dimensiunile problemei cu
bane și problemele Berlinului.

Cej doi conducători s-au abținut 
de la o expunere sinceră și liberă 
a problemelor și, de fapt, au vor
bit alegătorilor ca și cum adevărul 
ar fi fost o mîncare prea greu de 
digerat pentru americani.

Nici generalul Eisenhower nici 
președintele Kennedy nu s-au apro
piat de tratarea realității centrale 
care a dominat cele două adminis
trații ale lor. Această realitate este 
schimbarea hotărîtoare în poziția 
militară și financiară a S.U.A, care 
a avut loc de la mijlocul deceniu
lui 1950—1960.

Sub administrația președintelui 
Eisenhower — nu din vina sa — 
monopolul nuclear al S.U.A. a luat 
sfîrșit. Această evoluție schimbă în
tregul complex al politicii de forță 
din întreaga lume. Sub administra
ția președintelui Eisenhower S.U.A.

evenimente au conse- 
Dar generalul Eisen- 
le menționează în

au încetat să fie un. creditor inepui
zabil (este vorba, mai ales, de aju
torul militar acordat regimurilor 
reacționare — n. r) și de aceea au 
devenit tot mai incapabile să dea 
tonul.

în plus, economia americană a 
fost redusă la un ritm care este a- 
proape cel mai mic din lumea ca
pitalistă.

Aceste trei 
cințe uriașe, 
hower nu
discursurile sale. Cu excepția unor 
fraze voalate spuse unor intimi in
formați, președintele Kennedy — a- 
bia menționează, și niciodată nu se 
ocupă de realitățile 
bate pe care le-a 
196L

De pildă : pe cînd 
un monopol nuclear, noi eram o pu
tere irezistibilă în sensul că pu
team distruge fără a fi loviți. Pe a- 
tunci era posibil ca Uniunea Sovie
tică să fie încercuită cu baze mili
tare folosibile pentru o acțiune o- 
fensivă. Dar atunci cînd monopolul 
nuclear a încetat, țările încercuitoa- 
re ca Turcia, iar apoi Parisul, Lon
dra și Bonnul, și în cele din urmă 
S.U.A. ele înșile, au devenit vulne
rabile. In acel moment, bazele a- 
vansate sînt mai mult un ostateo 
decît un aliat.

Este necesar ca aceste lucruri să 
fie înțelese de poporul nostru în- 
trucît ne aflăm într-o criză militară 
în legătură cu Cuba. Pină cînd po
porul nostru nu le înțelege, el va 
gîndi, va simți și va vota într-o 
lume care nu mai există. In lumea 
care există astăzi — scrie W. Lipp
mann în încheiere, S.U.A. nu mai 
sînt omnipotente. De aceea ele nu 
pot aplica doctrina Monroe în emis
fera occidentală și doctrina Tru
man în emisfera răsăriteană".

lumii schim- 
constatat în

posedam încă

SCURTE
MOSCOVA. N. S.

ședințele Consiliului 
U.R.S.S., a primit pe 
solului și combustibilului al Indiei, 
K. D. Malaviya, și pe Mahmud Foru- 
ghi, ministru adjunct 
externe al Iranului.

NEW YORK. La
S.U.A. au efectuat o
nucleară la mare altitudine.

NEW YORK. La 25 octombrie, A- 
dunarea Generală a O.N.U. a hotărît 
în unanimitate să admită Uganda 
ca cel de-al 110-lea stat membru al 
Organizației Națiunilor Unite.

Hrușciov, pre- 
de Miniștri al 
ministrul sub-

al afacerilor

26 octombrie, 
nouă explozie

' S T Io
SAIGON. Agenția A. P. anunță că 

Ngo Dinh Diem a decretat prelungi
rea stării excepționale, instituită 
anul trecut la 19 octombrie, cu încă 
un an.

PARIS. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Cambodgiei a anunțat că 
guvernele Cambodgiei și Cubei au 
hotărît stabilirea de relații diploma
tice la nivelul ambasadelor.

VIENTIANE. Prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al guver
nului de coaliție al Laosului, s-a îna
poiat la Vientiane, venind din Ha
noi, unde a făcut o vizită neoficială 
de trei zile.

R I

Discursul radiotelevizat al lui fle Gaulle

Declarațiile 
primului ministru 

ai Sudanului
I-Primul ministru al Sudanului, 

brahim Abbud, a declarat că „Su
danul sprijină apelul adresat de 
secretarul general provizoriu al 
O.N.U., U Thant, în favoarea trata
tivelor directe între președintele 
Kennedy și primul ministru Hruș
ciov”. Națiunile Unite trebuie să fie 
singurul loc unde să fie tratată pro
blema cubană și țările interesate tre
buie să se abțină de la orice acțiune 
unilaterală susceptibilă să facă ino
perante hotărîrile luate de această 
organizație".

NEW YORK 26 (Agerpres). După 
cum anunță A.F.P. 12 țări africane, 
foste colonii franceze, care fac par
te din așa-numita Uniune africano- 
malgașă, au trimis secretarului ge-

Glasul popoarelor 
afro-asiatice

Secretariatul Permanent al Con
siliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii a chemat toate comi
tetele naționale de solidaritate și 
toate popoarele iubitoare de pace 
ale Asiei și Africii și din întreaga 
lume să condamne cu hotărîre ac- 

sățiunile- agresive ale S.U.A. și 
sprijine lupta poporului cuban.

dări cu cauza Cubei

neral provizoriu al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare în care aprobă propune
rea acestuia urmărind soluționarea 
crizei provocate de blocada instituită 
de S.U.A. împotriva Cubei. Ele își 
exprimă, de asemenea, dorința ca 
O.N.U. să exercite un control efec
tiv asupra aplicării acestei propuneri.

PARIS 26 (Agerpres). — Preșe
dintele de Gaulle s-a adresat la 26 
octombrie pentru a patra oară ale
gătorilor, rostind o cuvîntare la pos
turile de radio și televiziune.

Cererea de sprijinire a proiectu
lui îndreptat spre sporirea puterii 
personale a președintelui a fost „ar
gumentată“ de de Gaulle prin fap
tul că „în actuala epocă un stat 
mare are nevoie de un „șef“, de un 
„conducător“.

Atacînd toate partidele politice 
care se pronunță împotriva propu
nerilor sale, de Gaulle a încercat să 
le pună pe același plan cu complo
tiștii fasciști din O.A.S., afirmînd că 
și unii și alții doresc înlăturarea lui 
de pe arena politică.

De Gaulle a încercat să speculeze 
actuala criză internațională provo-

cată de acțiunile 
împotriva Cubei 
pe alegătorii francezi și a-i determi
na să se pronunțe pentru o „autori
tate fermă“.

De Gaulle a încercat să-i amenințe 
pe alegători că, dacă nu va obține 
o majoritate suficientă de voturi la 
referendum, își va părăsi postul, 
deoarece — după cum a declarat el 
— „misiunea mea istorică va deveni 
imposibilă“.

agresive ale S.U.A'. 
pentru a intimida

*
PARIS 26 (Agerpres). — In seara 

zilei de 26 octombrie Partidul Co
munist Francez a dat publicității o 
declarație în care cheamă din nou 
pe alegători să răspundă 
referendum.

Declarația guvernului 
R. D. Vietnam

® în centrele muncitorești din Ita
lia au fost declarate greve de scurtă 
durată de solidaritate cu poporul 
cuban. La Livorno o nouă grevă de 
două ore a paralizat întreaga acti
vitate a orașului. La Veneția, Porto 
Marghera, Genova au avut loc gre
ve de trei ore.

La Triest, studenții au înălțat 
steagul Republicii Cuba deasupra 
clădirii universității. în piața Gol
doni a avut loc un grandios miting.

® în capitala Algeriei a avut loc o 
puternică demonstrație de protest îm
potriva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
fajă de Cuba. Agenția France Presse 
apreciază că 4 000 de persoane au ma
nifestai pe străzile Algerului. Pe pan
cartele purtate de manifestanți era 
scris : „Cuba da, yankeii nu „Revo
luția algeriană și revoluția cubană vor 
triumfa !", Demonstranții au adoptat o 
rezoluție în care cer 
rieni „să ia măsurile 
aprovizionarea rapidă 
lor care se îndreaptă

® în tot cursul zilei de 25 octom

docherilor alge- 
necesare pentru 
a tuturor nave- 

spre Cuba“.

brie, în capitala Argentinei, au con
tinuat demonstrațiile de protest îm
potriva acțiunilor cu caracter pro
vocator ale S.U.A. față de Cuba. 
Sute de studenți au manifestat la fa
cultatea de științe economice a U- 
niversi-tății din Buenos Aires.

• Eugenie Cotton, președinta Fe
derației Democrate Internaționale a 
Femeilor, a declarat că „partizanii 
păcii din toate țările își pun speran
țe în tratative, a căror idee a fost 
expusă de N. S. Hrușciov în răspun
sul adresat lui Bertrand Russell și 
U Thant".

o Delegații din cartierele și subur
biile Atenei au făcut o vizită amba
sadei americane din Atena, expri- 
mîndu-și indignarea față de acțiu
nile agresive ale S.U.A. și cerînd în
cetarea blocadei împotriva Cubei. 
Reprezentanții diferitelor sindicate 
și ai altor organizații ale oamenilor 
muncii din Atena au vizitat, de ase
menea, ambasada Cubei din Atena 
pentru a exprima solidaritatea po
porului grec cu eroicul popor cuban.

HANOI 26 (Agerpres). — V.N.A. 
transmite : La 26 octombrie, guver
nul Republicii Democrate Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
care condamnă cu hotărîre blocada 
militară instituită de S.U.A. împo
triva Cubei și pregătirile lor de a 
ataca Cuba.

Poporul vietnamez și guvernul 
Republicii Democrate Vietnam, se 
spune în declarație, sprijină cu căl
dură lupta legitimă și care va fi 
încununată de succes a eroicului 
popor cuban.

Guvernul R.D. Vietnam aprobă 
întrutotul și sprijină cu căldură po
ziția justă și fermă a guvernului 
sovietic așa cum a fost exprimată 
în declarația sa și eforturile celor
lalte țări socialiste și ale tuturor 
țărilor iubitoare de pace menite să 
bareze calea acțiunilor agresive ex
trem de periculoase ale guvernului 
S.U.A. și să apere independența și 
suveranitatea Republicii Cuba.

8 000 de țarani au demonstrat la Göttingen (R. F. Germană), împo
triva politicii agrare a guvernului.

Anularea vizitei lui Kennedy în Brazilia
După

A.F.P. președintele
Goulart, a primit la 25

cum 
Bra-

luna noiembrie în Brazilia a fost 
anulată.

RIO DE JANEIRO.
transmite 
ziliei, Joao 
octombrie pe ambasadorul Statelor
Unite, Lincoln Gordon, cu care a 
discutat situația din Marea Carai
bilor și proiectul vizitei în Brazilia 
a președintelui Kennedy,
terminarea întrevederii, s-a anunțat 
în mod oficial că vizita pe care pre
ședintele S.U.A. urma să o facă în

După

■Jr
® Miniștrii celor trei servicii ale for

țelor armate braziliene au afirmat că 
armata sprijină principiul dreptului po
poarelor la autodeterminare și se pro
nunță împotriva intervenției. „Forțele 
armate braziliene — a declarat minis
trul de război, Amauri Qruel — sînt 
strîns unita în jurul hotărîrii adoptate 
de guvern în actuala situație interna
țională“.

Ceea ce caracterizează Cuba, spre fiecare om al muncii a devenit un sol- 
deosebire de S.U.A., este desăvîrșita or- dat. După 8 ore de lucru, apare în uni- 
dine și calmul care domnesc in infrea- formă militară și ocupă postul care i-a 
ga (ară. Havana, pină mai ieri atît de fost repartizat. In același timp, majori- 
exuberanfă, a devenit un 
neobișnuită sobrietate, 
mentele acestea de 
această înfățișare gravă, poate că sute
le de mii de uniforme care colorează 
cu verdele și albastrul lor străzile Ca
pitalei. Fapt este că orașul s-a transfor
mat rapid într-o tabără militară.

Practic, toate bazele de operații au 
fost ocupate in cîteva ore. Sutele 
mii de tineri, bărbați și femei, au 
monstrat nu numai calități morale 
presionante ci și o disciplină de 
In Havana, în toate colțurile țării, 
care cetățean a devenit un soldat. 1n 
cîteva ore, baricadele au răsărit ca din 
senin pe țărmul mării, tunurile au fost 
amplasate, ostașii armatei revoluționare 
au luat pozifie de luptă, într-o ordine 
perfectă.

Privesc în jurul meu. Portarii hotelu
rilor, ospătarii restaurantelor, funcționa
rii din magazine, actorii, ziariștii —
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lalea întreprinderilor își continuă acti
vitatea productivă în trei schimburi : 
muncitorii mobilizafi și-au predat unel-
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fele femeilor și pensionarilor, care au 
primit o insfruefie prealabilă și dovedesc 
o mare abnegație.

Aceeași atmosferă la sate. Ziarele a- 
nunfă că in provincia Oriente campania 
de strîngere a bogatei recolte de ca
fea se desfășoară din plin. Peste 15 000 
de voluntari din orașe au pornit — 
luind cu ei armele — spre regiunile 
muntoase din această provincie unde 
dau ajutor la strîngerea recoltei,

Activitatea plină de însuflețire a or
ganizațiilor de masă se face -mai sim
țită in foste domeniile. Federajia fe
meilor cubane a organizat numeroase 
brigăzi sanitare, precum și centre la 
care tot mai mulfi cetățeni se prezintă 
pentru a se înscrie ca donatori de sin
ge. La rindul lor, organizațiile sportive 
s-au angajat să asigure aprovizionarea 
normală a orașelor și satelor. Calmul 
desăvîrșit al poporului cuban este con- 
tralovitura cu care răspunde încercări
lor propagandei nord-americane de a 
stîrni isteria războinică și în insula 
noastră.

Ziarele cubane publică schimbul de 
mesaje între N. S. Hrușciov și Bertrand 
Russell, precum și știri ample despre ma
nifestările de solidaritate cu Cuba din 
țările lagărului socialist ca și din state
le capitaliste, manifestări care dau po
porului luptător cuban sentimentul pu
ternic al uriașei forțe ce i se alătură.

ORLANDO IBANEZ
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